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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 10 maart 2021 
 

 

1. Aanwezige Bestuursleden 

Didier Pierre – Transmoove – voorzitter 

Dirk Van Roey – Gemeente Zemst 

Christophe Korthoudt – Mikropakket Belgium NV 

Collin Springuel - Essers 

Aanwezig genodigden: 

Ilse Balis – Parkbeheerder 

Yves Verberck – gemeente Grimbergen 

Verontschuldigd:  

Christine Verkinderen – Indaver 

Erwin Lammens – POM 

Didier Cortois – Stad Vilvoorde 

    

2. Verslag vergadering 27-01-2021 

Het verslag wordt overlopen en goedgekeurd. De notulen worden digitaal doorgestuurd 

en door elke bestuurder zo snel mogelijk getekend.  

 

3. Administratie 

a. In opvolging van de besluitvorming over de toetreding van de drie lokale besturen, 

Grimbergen, Vilvoorde en Zemst, tot de bestuursraad van vzw Cargovil plus, wordt 

de procedure in gang gezet om de statuten te wijzigen. De noodzakelijke 

aanpassingen i.k.v. nieuwe WVV worden ook meteen opgenomen. Het 

boekhoudkantoor l’Ababco wordt gevraagd om de vzw hierbij te begeleiden. Didier 

en Ilse volgen dit op.  

b. I.k.v. goed bestuur is het ook aangewezen om aanvullend op de statuten een 

huishoudelijk reglement uit te werken. Didier en Ilse volgen op. 

c. Er wordt voorgesteld om met de nieuwe bestuursploeg de visie, missie en 

doelstellingen van de vzw te evalueren en te bevestigen/bijsturen indien nodig. 

Dergelijke oefening vraagt tijd en reflectie. Er wordt afgesproken om hiervoor een 

4-tal sessies in te plannen. Volgende data worden vastgelegd: 5/05, 9/06, 8/09 en 

13 of 20/10. De betrokkenheid van de burgemeesters minstens op de laatste sessie 

is aangewezen. De oefening zou dan gefinaliseerd worden tijdens bestuursraad op 

8/12, en vervolgens bekrachtigd door de leden tijdens de AV op 26/01/2022. 
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d. Ilse wordt aangewezen om externe begeleiding bij de oefening te zoeken. 

Verschillende offertes worden opgevraagd. 

 

 

4. Stand van zaken activiteiten en lopende dossiers 

Men overloopt de activiteitenstaat van februari. Volgende punten kregen hun aandacht: 

Events: 
o Wegens Covid-19 staan er nog steeds geen netwerkactiviteiten gepland. 

 

Dossiers: 

a. Zwerfvuil:  

o Zie verslaggeving van het overlegmoment op 13/01/2021 

o Next steps:  

- De lokale besturen dienen via hun respectievelijk schepencollege het voorstel om 

per gemeente 2 grote en 3 kleine sensibiliseringsborden te plaatsen, voor te leggen. 

Gemeente Grimbergen heeft hierin reeds een positief besluit genomen. Ilse stelt 

de formele vraag wegens RvB Cargovil aan schepencollege’s van Gemeente Zemst 

en Stad Vilvoorde. 

- Mooimakers staat in voor het ontwerp en productie van de borden. Zij bieden deze 

gratis aan. 

- Vzw Cargovil organiseert op 30/03 een nieuwe zwerfvuilactie i.k.v. de 

lenteschoonmaak van Mooimakers. De bedrijven worden uitgenodigd en 

aangemoedigd om tijdens de lunchpauze ‘uit hun kot te komen’ en zwerfvuil te 

rapen. Er wordt tevens afgestemd met de lokale besturen voor de ophaling van de 

witte zakken en eventueel samenwerking met de zwerfvuilvrijwilligers.  

 

b. Doorstroom@Cargovil:  

o Basisdoelstelling van het project wordt nog eens toegelicht. 

o De voorbije maanden werd samen met Pronatura (projectpartner) onderzocht op 

welke manier werkzoekenden vanuit sociale economie kunnen instromen naar de 

Cargovil-bedrijven.  

o De wetgeving creëert hier echter drempels waardoor het nodig zou zijn om een 

soort proeftuin te krijgen om bepaalde pistes te kunnen exploreren. Gesprekken 

met departement WSE en Kabinet zou nodig zijn. 

o Op 19/02 werd via een videocall, een update gegeven aan de Provincie Vlaams-

Brabant. Zij zijn zich bewust van de uitdagingen en de belemmeringen volgens de 

huidige wetgeving. We worden aangemoedigd om verder op zoek te gaan naar een 

passend businessmodel dat model kan staan voor andere regio’s.  

o Collin informeert over de positieve samenwerking met Entiris en het model dat zij 

gebruiken i.k.v. samenwerking en doorstroom van hun mensen naar het reguliere 

arbeidscircuit. Ilse neemt contact om ervaringen te wisselen. 
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o Op 3/03 vond een overleg plaats met Televil. Zij wensen meer betrokken te worden 

bij dit project. De vraag wordt positief onthaald. Hun sectorkennis kan helpen om 

samenwerkingspistes verder te onderzoeken.  

 

 

c. Mobiliteit:  

Regionaal Mobiliteitsplan Vervoersregio Noordrand 

o Lokaal voor Cargovilzone blijft de ontsluiting langs noord, zuid en oost noodzakelijk. 

Alsook de structurele aanpassingen aan R22 zijn noodzakelijk om het vrachtverkeer 

vlot van en naar Cargovil te loodsen. Didier informeert over een bilateraal overleg 

met Erwin Lammens, directeur POM Vlaams-Brabant. Het is belangrijk dat vzw 

Cargovil mee aan tafel blijft zitten.  

o Didier en Christophe volgen dit verder op met Erwin en plannen een tweede 

overleg in.  

o Voorstel om een infosessie m.b.t. de verschillende werven en mobiliteitsplannen in 

te richten voor de Cargovilbedrijven. Nog in te plannen. 

o Voorstel om een mobiliteitsbevraging met focus op logistiek transport op te stellen.  

 

 

5. Volgende vergadering:  

Is vastgelegd op woensdag 21/04/2021 om 9u, videoconference via MS Teams.  


