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1. Aanwezige Bestuursleden
Didier Pierre – Transmoove – voorzitter
Christophe Korthoudt – Mikropakket Belgium NV
Christine Verkinderen - Indaver
Collin Springuel – Essers
Jacques De Vos – POM Vlaams-Brabant
Dirk Van Roey – Gemeente Zemst
Aanwezige genodigden:
Ilse Balis – Parkbeheerder
Yves Verbeeck – Gemeente Grimbergen
2. Verslag vergadering 29-11-2019
Het verslag wordt overlopen, goedgekeurd en getekend door de aanwezige bestuursleden.
3. Stand van zaken activiteiten en lopende dossiers
Men overloopt de activiteitenstaat van januari. Volgende punten kregen hun aandacht:

Events:
o Nieuwjaarsreceptie: Positieve samenwerking met Futurn als gastbedrijf. 45-tal
inschrijvingen, mooie vertegenwoordiging van betrokken gemeenten en bedrijven.
o Didier kreeg vraag van de organisatoren van Horst-Festival om in de toekomst tot een
ruimere samenwerking te komen. Didier volgt op.
o Data volgende events worden vastgelegd, Ilse stuurt invite naar bestuurders:
 22/04: ontbijtsessie
 10/06: Zomerdrink + AV
 16/09: ontbijtsessie
 27/01: Nieuwjaarsdrink
o Data volgende raden van bestuur worden vastgelegd, Ilse stuurt invite naar
bestuurders: 18/03, 22/04, 10/06, 16/09, 18/11, 27/01/2021.

Ledenbeheer:
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o Gezien financiële status van de vzw is het belangrijk dat de lidgelden geïnd worden.
Ilse volgt op.

Dossiers:
a. Doorstroom:
o Didier en Ilse schrijven projectvoorstel Fase 2 voor projectperiode 2020.
Deadline 31/03/2020. Provincie werkt met verschillende subsidievorken i.f.v.
aantal betrokken partners én samenwerking tussen NEC en SEC. Voorstel om
voor beide parameters te gaan en dus maximaal subsidiebedrag van 40.000
euro over een projectperiode van 18 maanden.
o Rapportering project 2019: deadline 31/05/2020  Ilse
b. Zwerfvuil:
o Plan van aanpak werd verder uitgewerkt door Veerle Koeck van Mooimakers.
o Samenwerking met Mooimakers om werk te maken van Zwerfvuil op Cargovil
wordt opnieuw toegelicht tijdens de Nieuwjaarsdrink.
o Next step: inplannen van concrete data voor de infosessies per gemeente. Ilse
volgt op.
c. Mobiliteit:
Dossier Brusselsestwg/Westvaartdijk: werken zijn gestart half december. Omleiding
langs R22 is een feit. Er is geen secundaire omleiding voorzien via
Grimbergen/Vilvoorde naar op- en afritten thv Neder-Over-Heembeek. Gemeente
Grimbergen ziet dit ook weinig haalbaar gezien de secundaire omleiding door
woonzones moet en deze nu al veel overlast hebben van omgeleid verkeer door
werken thv Wolvertemse steenweg.
Voorstel om officieel schrijven te richten naar Schepencollege van Vilvoorde en
Grimbergen met vraag of een secundaire omleiding mogelijk gemaakt kan worden. Ilse
volgt op.

4. Varia:

5. Volgende vergadering:
Wordt vastgelegd op woensdag 22/04/2020 om 9u, locatie nog te bepalen.
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