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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 26 maart 2018 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 

1. Goedkeuring verslag 12/03/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Evaluatie zwerfvuilactie 

Voor het derde jaar op rij bundelden de gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht de krachten 
voor een grote lenteschoonmaak. Zo’n 4300 leerlingen en 260 vrijwilligers hielpen mee om de 
gemeenten zwerfvuilvrij te maken. Er werd iets minder dan 3 ton zwerfvuil opgehaald (2988 kg om 
precies te zijn). Dat is zo’n 200 kg meer dan vorig jaar, maar dat betekent niet dat er meer zwerfvuil 
ligt. De toename kan verklaard worden door het succes van de actie. Er waren iets meer deelnemers 
en er waren ook 7 extra locaties die opgeruimd werden.  

 

Deelnemers 2018 ZW KR Bev TOTAAL 

Totaal scholen 532 494 3281 4307 

totaal vrijwilligers 86 60 123 269 

TOTAAL 618 554 3404 4576 

     

Deelnemers 2017 ZW KR Bev TOTAAL 

Totaal scholen 1360 470 2641 4471 

totaal vrijwilligers 80 50 92 222 

TOTAAL 1440 520 2733 4693 

 

Ingezameld afval 2018 
TOTAAL (kg) 

2988,73 

TOTAAL (l) 

27188,11722 

 

Ingezameld afval 2017 
TOTAAL (kg) 

2777,9 
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Op 27/03 is er nog een evaluatievergadering. 

 

 
3. Decreet Lokaal Bestuur: stand van zaken 

De colleges hebben de mogelijkheden bekeken en een voorkeur aangeduid. De keuze van Beveren met 
6-3-3 is voorlopig geen optie om in te laten gaan vanaf 01/01/2019. Om alle mogelijke scenario’s goed 
te kunnen beoordelen zal Wim een synthesenota opmaken die zal voorgelegd worden aan alle 
colleges. Er wordt gestreefd naar een snelle beslissing waarbij de keuze van het tijdstip van de 
algemene vergadering later nog kan gemaakt worden. 

 
4. Varia 

 
Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 09 april om 13u30.  
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


