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Verslag van de vergadering van het Directiecomité 
 
 
Zitting van maandag 07 mei 2018 om 13u30 
 
 
Aanwezigen:  Roger Heirwegh, voorzitter; Julien Mertens ondervoorzitter; Tony 

Bresseleers, ondervoorzitter; Irene Hoppe, Wim Beeldens 
Verontschuldigd:  
 
 

1. Goedkeuring verslag 26/04/2018  

Het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Dak Recupelhuisje Verrebroek 

AIB-Vincotte heeft op last van Recupel een keuring gedaan op het park van Verrebroek en besloten 
dat er een overkapping moet zijn voor de inzameling van AEEA. Er zijn reeds betonblokken geplaatst 
als wanden, maar het dak moet nog voorzien worden. Vorig jaar werd prijsgevraagd voor een 
plastiekoverkapping, doch de uitvoerder kan dit voor die kleine oppervlakte niet meer aanbieden aan 
die prijzen. Als alternatief wordt nu gekozen voor een staalplaten dak. Er wordt eveneens een 
afsluitbare ijzeren poort voorzien. Offertes werden opgevraagd en de firma Lumet heeft de beste 
voorwaarden ingediend. De werken zullen € 9.760 exclusief BTW kosten. Recupel geeft gratis 
Recupelhuisjes. Maar deze huisjes worden steeds minder en minder gebruikt en voldoen niet aan de 
normen van alle parken. Vanuit Interafval zijn er onderhandelingen bezig met Recupel voor een 
éénmalige vergoeding voor parken die zelf investeren in een overkapping. Er ligt een voorstel op tafel 
van €250/m². Ibogem kan de werken ondertussen uitvoeren en zal de toelage nadien ontvangen. 
 
Beslissing: het DC keurt de bestelling bij Lumet goed. 
 

3. Stand van zaken ondergrondse containers  

In Kruibeke zijn er 2 nieuwe projecten op komst, waarvoor reeds 1  bestelling is binnengekomen. Voor 
project 1 wordt een werkgroep opgericht vanuit het gemeentebestuur door de secretaris. 
 
In Beveren zijn er ook enkele nieuwe projecten op til (OCMW Vrasene en Haasdonk, Farnéselaan 
Melsele, Smisstraat Vrasene, Melkaderwijk). Voor de zone in centrum Beveren was en is er nog steeds 
discussie over de implementatie en communicatie. Hierover is er woensdag 09 mei een vergadering 
gepland. 

 
4. Stand van zaken energieopslagcontainer 

 
Voor het bestek van de energieopslagcontainer waren er 2 offertes ingediend. De beide inschrijvers 
hebben ingeschreven met een prijs die ver onder en boven de raming ligt. Hiervoor zal aan beiden een 
prijsverantwoording worden gevraagd.  

 
5. Varia 
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Het volgend directiecomité is voorzien op maandag 28 mei om 13u30.  
 
 
 
Algemeen Directeur                                                                       De voorzitter 
Wim Beeldens       Roger Heirwegh   


