
 

 

 

 
Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur 

 
 

Zitting van donderdag 01 juli 2021 – 17.30 uur 
 
Aanwezigen: J. De Wael, voorzitter; S. Vervaet, ondervoorzitter; A. Denert R. Heirwegh; E. Smet; G. 
Weyns; C. Vermeulen; R. Hiel; E. Debaets en W. Beeldens 
 
Verontschuldigd:  A. Garcia, ondervoorzitter; D. Tielens; L. Van Dooren; K. Schelfhout; 
 
 

1. Bestek verwerking hout recyclageparken MIWA - Ibogem 
 
Het houtafval van de recyclageparken van Ibogem wordt verwerkt op de site van de 
groencompostering van Indaver in Kallo. De overeenkomst loopt af op 31/12/2021. Voor de 
verwerking van het hout moet een nieuwe marktbevraging gelanceerd worden. De aanbesteding zal 
gebeuren voor MIWA en Ibogem samen. MIWA treedt op als opdrachtencentrale en heeft een 
bestek opgemaakt (meegestuurd in bijlage). Het bestek bevat een prijsopgave voor de verwerking. 
Het transport zal door de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zelf gedaan worden. Er 
wordt wel een variante mogelijk gemaakt voor een gescheiden inzameling van A-hout en B-hout. 
Momenteel is er weinig beweging op de markt om dit gescheiden in te zamelen gezien meer dan de 
helft van het ingezamelde hout gebruikt wordt als biomassa voor verbranding met 
warmterecuperatie. 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt het bestek goed. 
 

2. Vacature medewerker kringloopwinkel 
 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt de vacature goed. 
 

3. Vacature medewerker recyclageparken  
 
 
Beslissing: de raad van bestuur keurt de vacature goed. 
 

 
4. PFOS 

 
De PFOS vervuiling van 3M heeft ook gevolgen voor de werking van Ibogem. Er wordt burgers die 
binnen de straal van 5km wonen, aangeraden vanuit OVAM en de Vlaamse Overheid om geen eieren 
te eten van eigen kippen en het groenafval van de tuin goed te controleren op aanwezigheid van 
grond. Afvoer naar het recyclagepark kan als er geen grond meekomt. Er wordt gevraagd om 
stronken af te spoelen in de eigen tuin of de stronk achter te laten in de tuin. Momenteel lopen er 
gesprekken met OVAM voor het bemonsteren van gft uit de diftarcontainers. Bevuild gft wordt 
immers afgevoerd naar de composteerinstallatie van VERKO en de compost wordt nadien verder 
gebruikt in andere tuinen en landbouwgebieden. Verdere verspreiding van PFOS tracht men zo in 
kaart te brengen. 
 



 

 

 

5.  Regiovorming 
 
Voorlopig zijn er geen verdere stappen genomen rond de regiovorming. De brief met bezorgdheden 
vanuit Ibogem werd overgemaakt aan minister Demir, de brief werd eveneens mondeling toegelicht 
aan haar kabinet. Er wordt gewacht op de regelgeving en teksten voor uitvoering van het besluit van 
de Vlaamse Regering. Pas als die bekend zijn, kan er verder actie ondernomen worden. 
Ondertussen is er een overleg geweest tussen VVSG en Interafval over een aantal concrete gevallen 
en gevolgen, maar verdere info is daar nog niet over gekend. 
 

6. Varia 

 
 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
 
Algemeen directeur      Voorzitter 
Wim Beeldens       Jens De Wael 


