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

13 januari 2021

Aanwezigen:
Voor Gemeente Zemst: Dirk Van Roey,
Voor Gemeente Grimbergen: Philip Roosen, Yves Verberck, Hilde De Stordeur , Daisy Smets
Voor Stad Vilvoorde: Pascale Fraipont
Voor vzw Cargovil: Christine Verkinderen, Ilse Balis (verslag)

Verontschuldigd:
Voor Gemeente Zemst: Ellen Appaerts, Ronny Sanchez
Voor Stad Vilvoorde: Barbara De Bakker, Katrien Vaes, Simon Van Bruyssel
Voor Incovo: Jan Buysse
Voor Mooimakers: Veerle Koeck

Agenda:
1. Feedback opvolg-actie Mooimakers met de Cargovil-bedrijven
2. Feedback besluitvorming schepencolleges inzake project plaatsing Welkomborden
3. Planning nieuwe zwerfvuilactie(s)
4. Stand van zaken geplande wegenwerken in de buurt van Cargovil

Verslag:

1. Feedback opvolg-actie Mooimakers met Cargovil-bedrijven

a. 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.

b. 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.

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

2. Feedback besluitvorming schepencolleges inzake project plaatsing Welkomborden

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. In opvolging van de meeting in november werkte Cargovil i.s.m. Mooimakers
een voorstel uit met locatie van kleine en grote welkomborden, alsook meer informatie
over de grootte van de borden en de kostprijs. De ontwikkeling en productie van de
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welkomborden wordt gefinancierd door Mooimakers. De frames en plaatsing van de
borden wordt gefinancierd door de lokale besturen. Het voorstel werd in december aan
alle partijen bezorgd. De info wordt tijdens het overleg opnieuw overlopen en toegelicht.

b. De lokale besturen informeren over de besluitvorming van hun respectievelijk
schepencollege:

i. Gemeente Grimbergen bevestigt positieve besluitvorming van het
schepencollege over dit project.

ii. Gemeente Zemst informeert dat er nog vragen rijzen bij de verdeelsleutel van
het budget bij de uitvoering van het project.

iii. Stad Vilvoorde informeert dat er nog geen positieve besluitvorming is over de
uitvoering van dit project. Zij stellen dat dit project hand in hand dient te gaan
met een project rond parkeerbeleid van de vrachtwagens.

De noodzaak van een samenwerkingscharter dringt zich opnieuw op. Gezien de tijdsnood
bij Stad Vilvoorde, biedt Philip Roosen van gemeente Grimbergen zich aan om een eerste
draft van samenwerkingscharter op te stellen. Ilse bezorgt Philippe de nodige informatie.

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 vanaf april, elke laatste donderdag van de maand bijkomende acties doen

met de Cargovil-bedrijven, mits inzameling ophaling van het zwerfvuil op die dag door
gemeentelijke diensten.

 Afspraken maken tussen Cargovil en ophaaldiensten.

4. Stand van zaken geplande wegenwerken in de buurt van Cargovil
Simon Van Bruyssel liet per mail weten dat er op korte termijn geen wegenwerken op de R22 zijn
gepland.

5. Volgende vergadering wordt ingepland op woensdag 24 februari om 10u30.
 Vergaderverzoek met MS Teamslink werd reeds verstuurd.
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