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 16 september 2020

1. Aanwezige Bestuursleden
Didier Pierre – Transmoove – voorzitter
Dirk Van Roey – Gemeente Zemst
Christine Verkinderen – Indaver
Christophe Korthoudt – Mikropakket Belgium NV
Collin Springuel - Essers
Aanwezig genodigden:
Yves Verberck – gemeente Vilvoorde
Ilse Balis – Parkbeheerder
2. Verslag vergadering 10-06-2020
Het verslag wordt overlopen, goedgekeurd en getekend door de aanwezige bestuursleden.
3. Stand van zaken activiteiten en lopende dossiers
Men overloopt de activiteitenstaat van juni, juli en augustus. Volgende punten kregen hun
aandacht:
Events:
o
Dossiers:
a. Doorstroom:
o Rapportering project 2019: werd succesvol ingediend op 29/05. De
verantwoording en vereffening werd op 16/07 door deputatiebesluit van de
Provincie bevestigd.
o Goedkeuring project fase 2: Toekenning werd op 7/07 door deputatiebesluit
van de Provincie bevestigd. Het volledige bedrag van 40.000 euro werd
goedgekeurd en gestort op de rekening van vzw Cargovil Plus. Projectperiode
loopt tot november 2021.
b. Zwerfvuil:
- Zie verslaggeving van het overlegmoment op 19/08/2020
- Deelname vzw Cargovil aan WCD op 17/09
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o 10-tal bedrijven nemen deel
o Persbericht is verstuurd ism Mooimakers en lokale besturen
o Afspraak op 17/09 om 12u bij Transmoove voor ontvangst pers

c. Mobiliteit:
Regionaal Mobiliteitsplan Vervoersregio Noordrand
In september tot november staan nog verschillende overlegmomenten op de agenda.
Niet altijd duidelijk hoe de verschillende werkgroepen zich tot elkaar verhouden. Dirk
geeft toelichting. Belangrijk dat we betrokken zijn bij de werkgroep ‘logistiek’:
 10/09: Dirk neemt deel
 22/09: Christophe neemt deel
Mobiliteitsdossiers gemeente Zemst
Dirk informeert over twee dossiers die door betrokken inwoners van Zemst zijn
ingediend:
1. Damstraat: klachten over geluidsoverlast van vrachtwagens die ’s morgensvroeg
voorbijrijden.
2. Eppegemsesteenweg (?): Aannemer die tweewekelijks op zaterdag met
verschillende vrachtwagens doorrijdt om materiaal op te halen in zijn loods.
Wat betreft het dossier Damstraat, vraagt vzw Cargovil uitdrukkelijk om de ontsluiting
te behouden. Het betreft een gewestweg en is aangeduid als officiële route richting
E19 en omgekeerd. Mogelijke maatregelen ter tegemoetkoming van de verzuchtingen
van de bewoners zou kunnen zijn:
- Politiecontroles
- Snelheidsbeperking
- Fluisterasfalt
4. Volgende vergadering:
Wordt vastgelegd op woensdag 18/11/2020 om 9u, videoconference via MS Teams.
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