Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van de vzw Cargovil Plus
Jean Monnetlaan 1A te 1800 vilvoorde
info@cargovil.be; www.cargovil.be;
RPR Brussel (Nederlandstalig)
Ondernemingsnummer 0847.837.012
Georganiseerd via videoconferentie
Op woensdag 22 april 2020

1. Aanwezige Bestuursleden
Didier Pierre – Transmoove – voorzitter
Christophe Korthoudt – Mikropakket Belgium NV
Christine Verkinderen - Indaver
Jacques De Vos – POM Vlaams-Brabant
Dirk Van Roey – Gemeente Zemst
Aanwezige genodigden:
Ilse Balis – Parkbeheerder
Yves Verbeeck – Gemeente Grimbergen
Verontschuldigd:
Collin Springuel – Essers NV
2. Verslag vergadering 29-01-2020
Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd door de aanwezige bestuursleden.
3. Stand van zaken activiteiten en lopende dossiers
Men overloopt de activiteitenstaat van februari en maart. Volgende punten kregen hun
aandacht:
Events:
o Zomerdrink + AV op 10/06: gezien coronamaatregelen en onduidelijkheid over de
timing van versoepeling van deze maatregelen beslist de raad van bestuur om de
zomerdrink te annuleren en de AV via videoconferentie te laten stemmen. Ilse en Didier
volgen op.
Dossiers:
a. Doorstroom:
o Op 31/03 werd ons projectvoorstel Fase 2 inzake doorstroommodel van
langdurig werklozen op Cargovil ingediend. Vzw Cargovil heeft ingediend met 3
partners: Transmoove, VDAB en ProNatura. Het projectvoorstel heeft een duur
van 18 maanden, we vragen een subsidiebedrag van 40.000 euro. We
verwachten tegen half mei feedback te ontvangen over al dan niet goedkeuring.
o Rapportering project 2019: deadline 31/05/2020  Ilse volgt op.
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b. Zwerfvuil:
Per grondgebied werd een infosessie georganiseerd:
- Zemst: 19/02
- Grimbergen: 4/03
- Vilvoorde: 6/03.
Agenda van elke infosessie:
- Kennismaking met Mooimakers
- Informatie over zwerfvuil en sluikstorten op het bedrijventerrein
- Bekommernissen van de aanwezige bedrijven t.a.v. het zwerfvuil en sluikstorten
- Kennismaking met beleid van lokale overheid t.a.v. zwerfvuil
- Gezamenlijk plan van aanpak
- Afspraken en engagementen
Op elke infosessie waren telkens schepen en/of ambtenaar van lokale overheid
aanwezig. In Vilvoorde was ook Jan Buysse van Incovo aanwezig. De aanwezigheid van
de bedrijven was eerder beperkt maar wel zinvol.
De drie lokale overheden gaven aan dat het zinvol zou zijn om op korte termijn met de
drie overheden + Incovo + eventueel AWV rond de tafel te gaan zitten om duidelijke
afspraken te maken en een concreet plan van aanpak.
Datum gezamenlijk overleg (online) werd vastgelegd op 6 mei om 14u. Ilse, Christine
en Dirk volgen op.
c. Mobiliteit:
Bevraging Regionaal Mobiliteitsplan Vervoersregio Noordrand
Begin april werden we gecontacteerd door dhr Yves Goossens van Rebel-groep om
telefonisch input te geven mbt knelpunten en opportuniteiten inzake mobiliteit in de
regio Cargovil. Dit betreft een onderzoek dat kadert in de ontwikkeling van een
regionaal mobiliteitsplan in de Noordrand van Vlaams-Brabant.
 Ilse zal Yves Goossens te woord staan.
4. Varia:
a. Gemeente Zemst heeft een Corona-fonds opgericht van 532.000 euro.
b. Voorstel om mailing te sturen met bevraging naar nood aan ondersteuning bij
aankoop van materiaal post-corona. Ilse volgt op.
c. i.k.v. het nieuwe WVV is het noodzakelijk onze statuten na te kijken en in regel te
stellen met het nieuwe wetboek. Jacques stelt voor ook eens na te vragen bij zijn
collega Gert Vande Storme. Ilse volgt op.
d. Jacques De Vos kondigt aan dat hij eind juni met pensioen gaat en dus bijgevolg zijn
mandaat as bestuurder bij Cargovil zal doorgeven. Het is nog niet duidelijk wie zijn
mandaat zal overnemen. Jacques stelt voor de vraag officieel te stellen aan zijn baas
Erwin Lammens. Ilse en Didier volgen op.
5. Volgende vergadering:
Wordt vastgelegd op woensdag 10/06/2020 om 16u, locatie nog te bepalen.
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