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Overleg parkeerbeleid en zwerfvuil zone Cargovil  
met lokale overheid/Incovo, Mooimakers en vzw Cargovil Plus 

13 november 2020 
 

Aanwezigen:  
Voor Gemeente Zemst: Dirk Van Roey, Ellen Appaerts, Ronny Sanchez 
Voor Gemeente Grimbergen: Philip Roosen, Yves Verberck, Hilde De Stordeur , Daisy Smets 
Voor Stad Vilvoorde: Barbara De Bakker, Katrien Vaes 
Voor vzw Cargovil: Christine Verkinderen, Ilse Balis (verslag) 
 
Verontschuldigd:  
Voor Stad Vilvoorde: Pascale Fraipont 
Voor Incovo: Jan Buysse 
Voor Mooimakers: Veerle Koeck 
 

Agenda: 
1. Feedback opvolg-actie Mooimakers met de Cargovil-bedrijven  
2. Feedback stand van zaken zwerfvuil en sluikstorten langs Woluwelaan + enkele observaties 
3. Planning nieuwe zwerfvuilactie(s) 
4. Stand van zaken geplande wegenwerken in de buurt van Cargovil 
5. Stand van zaken samenwerkingscharter 

Verslag: 
 
1. Feedback opvolg-actie Mooimakers met Cargovil-bedrijven  

a. Geslaagde gezamenlijke zwerfvuilactie op 16/09. Hierbij nog eens de cijfers: 
- 12 bedrijven namen deel 
- 60-tal werknemers kwamen uit hun kot 
- 10-tal zwerfvuilvrijwilligers en vertegenwoordigers van de lokale overheden kwamen 

helpen 
- 65 zakken zwerfvuil werden verzameld 
- 600 kg aan zwerfvuilzakken en kleine sluikstorten 
- 1 mooie reportage op Ring TV: https://www.ringtv.be/nieuws/werknemers-cargovil-

ruimen-zwerfvuil-op  
- Vermelding in verschillende regionale kranten 

 
b. In oktober werd er in naam van vzw Cargovil/Mooimakes een mailing verstuurd naar de 

bedrijven met: 
▪ Uitnodiging om structureel in te zetten op een proper bedrijventerrein 
▪ Aanbod van ondersteunend materiaal gratis aangeboden door Mooimakers, met 

uitzondering van kleinere afvalcontainers waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. 
 

c. In opvolging van de mailing werden ondertussen een 10-tal bedrijven telefonisch 
gecontacteerd door Veerle Koeck van Mooimakers. De meeste bedrijven reageren 
positief op het aanbod. 

d. Het materiaal zal in januari door Mooimakers geleverd worden aan de eerste pilootgroep 
van bedrijven. Vervolgens bezoekt men een tweede groep van bedrijven, enzovoort. 

https://www.ringtv.be/nieuws/werknemers-cargovil-ruimen-zwerfvuil-op
https://www.ringtv.be/nieuws/werknemers-cargovil-ruimen-zwerfvuil-op
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2. Feedback stand van zaken zwerfvuil en sluikstorten langs Woluwelaan + enkele observaties 
 

a. In opvolging van de succesvolle zwerfvuilactie in september, vatten we het gezamenlijk 
plan op om in de Cargovil-zone op strategische plaatsen Welkomborden van Mooimakers 
te plaatsen. Volgende vragen werpen zich op:  
▪ Kan de visual nog aangepast worden? Meer genderneutraal? 

 Mooimakers doet een nieuw voorstel, zie ppt bijlage 
▪ Waar plaatsen we grote borden, waar plaatsen we kleinere borden? 

 Mooimakers en Cargovil werken voorstel uit, zie ppt bijlage 
▪ Welk formaat hebben de borden?  

 Zie ppt bijlage 
▪ Welke onderstructuur hebben de borden nodig om geplaatst te worden? 

 Zie ppt bijlage 
▪ Moet AWV betrokken worden? 

 Cargovil neemt contact op met AWV 
▪ Wie plaatst en budgetteert de plaatsing? 

 Akkoord dat het project gezien wordt als een gezamenlijk initiatief en dat 
het budget over de drie besturen wordt verdeeld.  

▪ Besluitvorming rond voorstel + budget? 
 Volgens collegebeslissing bij 3 besturen.  

 
b. Observatie zwerfvuil en sluikstorten langs Woluwelaan. Cargovil informeert dat bij de 

observaties opvalt dat er meer sluikstort ligt op die stukken waar er directe beplanting is 
naast de parkeerstrook dan daar waar er geen beplanting is en enkel gras. Naast het 
parkeerbeleid dat verder dient uitgestippeld te worden, is het mss te overwegen om de 
beplanting aan te passen? Volgende vragen/opmerkingen werpen zich op: 
▪ Is men voorstander om groen weg te halen?  

 De beplanting zou vervangen kunnen worden door ander groen, zoals 
biodiverse gras- of bloemenweide, of aanplanting van bomen zodat er 
tevens meer schaduw wordt gecreëerd tijdens de warme zomerdagen. 

▪ Moet AWV betrokken worden? Wie is bevoegd?  
 Cargovil neemt contact op met AWV 

▪ Aspect parkeerbeleid niet uit het oog verliezen in deze beslissing. 
▪ Plaatsing van camera’s, al dan niet nep? Incovo of AWV? 

 Cargovil neemt contact op met AWV 
 

3. Planning nieuwe zwerfvuilactie(s) 
a. Cargovil en lokale besturen doen opnieuw een gezamenlijke actie bij de 

lenteschoonmaak. Staat gepland in de week van 30/03 tot 3/04. 
b. Cargovil zal met meer regelmaat bijkomende acties doen met de Cargovil-bedrijven, mits 

inzameling ophaling van het zwerfvuil op die dag door gemeentelijke diensten. Bv elke 
laatste vrijdag van de maand.  

 Afspraken maken tussen Cargovil en ophaaldiensten. 
 
4. Stand van zaken geplande wegenwerken in de buurt van Cargovil 
5. Stand van zaken samenwerkingscharter 

 Beide agendapunten worden bij het volgend overleg opgenomen. 
 
 

6. Volgende vergadering wordt ingepland op woensdag 13 januari om 10u. 
 Vergaderverzoek met MS Teamslink werd reeds verstuurd. 


