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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 21 april 2021 
 

 

1. Aanwezige Bestuursleden 

Didier Pierre – Transmoove – voorzitter 

Claudine Carton – POM Vlaams-Brabant 

Dirk Van Roey – Gemeente Zemst 

Christophe Korthoudt – Mikropakket Belgium NV 

Collin Springuel - Essers 

Aanwezig genodigden: 

Ilse Balis – Parkbeheerder 

Didier Cortois – Stad Vilvoorde 

Yves Verberck – gemeente Grimbergen 

Verontschuldigd:  

Christine Verkinderen – Indaver 

    

2. Verslag vergadering 10-03-2021 

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

en door elke bestuurder zo snel mogelijk getekend.  

 

3. Administratie 

a. Statutenwijziging: l’Abaco heeft een offerte bezorgd. De offerte wordt besproken 

en goedgekeurd. Didier en Ilse nemen contact op en starten de procedure. Eerste 

draft van aangepaste statuten wordt voorgelegd op het volgende 

bestuurdersoverleg op 9 juni. 

b. Strategische oefening: twee offertes werden opgevraagd en ontvangen van 

Hefboom en Strategies & Leaders. Deze worden besproken. Er wordt beslist om 

Hefboom aan te stellen voor de begeleiding van deze strategische oefening. Eerste 

sessie (van 4) gaat door op 5 mei.  

 

 

4. Stand van zaken activiteiten en lopende dossiers 

Men overloopt de activiteitenstaat van maart/april. Volgende punten kregen hun 

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

o Zomerdrink op 9 juni wordt geannuleerd. 

 

Dossiers: 

a. Zwerfvuil:  

o Next steps:  

- Gemeenten Grimbergen en Zemst keurden de plaatsing van 2 grote en 3 kleine 

sensibiliseringsborden op eigen grondgebied goed. Stad Vilvoorde moet dit nog 

agenderen op schepencollege.  

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

deze gratis aan. Onze contactpersoon bij Mooimakers, Veerle Koeck, werkt niet 

langer voor Mooimakers. Ilse neemt contact op om opvolging te geven aan de 

sensibiliseringspakketten voor de bedrijven. 

- Op 27/04 wordt een volgende zwerfvuilactie georganiseerd. We roepen iedereen 

op om samen de R22 op te ruimen. Daar vinden momenteel werken plaats 

waardoor parkeerverbod. Er wordt opnieuw afgestemd met de lokale besturen 

voor hulp en ophaling van de witte zakken en eventueel samenwerking met de 

zwerfvuilvrijwilligers.  

- Sluikstorten R22: bevoegdheid van AWV. Incovo ruimt geen sluikstorten langs R22. 

Sluikstorten is strafbaar, er is nood aan handhaving.  

- Parkeerbeleid R22: Didier C. neemt initiatief voor een overleg met Hans Bonte, 

Didier P en Christophe. 

 

b. 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.  

o Didier informeert over een tweede overleg met aanwezigheid van Stien xx van 

MOW Vlaanderen, Erwin Lammens van POM Vl-Br, En Didier, Christophe en Ilse van 

vzw Cargovil. Dit gesprek bracht helderheid in de bestuurlijke niveaus (advies 

versus mandaat), en gaf een overzicht van de verschillende werken. Uit gesprek 

bleek dat de opmerkingen van vzw Cargovil werden meegenomen en onderzocht 

bij de nieuwe ontwikkelingen.  

 

5. Varia 

- Carla Vandervorst van het Bedrijvencentrum vraagt naar de plannen mbt de 

gascentrale. Didier C. informeert dat Engie momenteel deelneemt aan een 

offerteronde. Deze procedure loopt 1 à 2 jaar.  

 

6. Volgende vergadering:  

Is vastgelegd op woensdag 9/06/2021 om 16.30u, Radiatorenstraat 1, Vilvoorde.  


