
 

 
Opdrachthoudende Vereniging 
Raad van bestuur 2018-07 van 22 augustus 2018 – 18u 
Vergaderplaats: kantoren Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt   

Aanwezig 
 voorzitter Walter Cremers  

ondervoorzitter Eddy Franssen  

ondervoorzitter Raf Truyens  

stemgerechtigde leden Marc Penxten, Rose-Marijke Thevissen, Freddy Pirens, Mia 
Croonen, Ludo Dedrij, Stefan Daniëls, Karen Alders, Geert 
Cluckers, Freddy Bohnen, Ali Caglar, Ingrid Scheepers, Paul 
Hoebrekx, Dirk De Vis, Jean Pellens, Derya Erdogan, Benny 
Schroyen, Jimmy Graulus, Serge Louwet, Garcia Sole, Rudi 
Coenegrachts, Muhammet Oktay, Hubert Brouns, Eugeen 
Gielen, Peter Verheyen, Eric Coenen, Luc Wouters, Mariette 
Janssen, Stefan Thorez, Koen Geusens, Liesbeth Fransen, 
Rohnny Schreurs, Christ Baeten, Katrijn Conjaerts, Roger 
Vanhove, Rachelle Onclin, Walter Leys, Katleen Brusseleers, 
Erwin Wagemans, Jean Duijsens, Chris Ramaekers, Kristien 
Smets, Raymond Thijs, Hassan Amaghlaou, Maarten De 
Ceulaer, Stefan Govaerts 

adviserende leden Mario Versavel, Carine Meelberghs, Servaas Dreesen 

personeel 

Verontschuldigd 
Bien Jacobs (directeur/secretaris), Kris Somers (directeur)  

K. Conjaerts, M. De Ceulaer, W. Leys, S. Garcia, C. Meelberghs, 
I. Scheepers,  
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

BESLUIT: 
1) Goedkeuring notulen RvB06_180621. 

2. Bionerga 
Nihil  

3. Preventie & sensibilisatie, communicatie 
3.1. Voorstel verlenging overeenkomst Kringwinkels  

BESLUIT: 
1) Principieel akkoord dat de bestaande overeenkomst met de Kringwinkels wordt 

verlengd voor een periode van 2 jaar, ingaande vanaf 1/1/2019;  
2) De manier van uitbetaling van de vergoeding wordt nog verder onderzocht en 

afgesproken.  
 
 
 



 

3.2. Inbrengen extra activiteiten in Centrum Duurzaam Groen 
BESLUIT: 

1) De activiteiten ‘organische afvalpreventie’ worden gebundeld bij CDG; 
2) In het kader van deze reorganisatie wordt de arbeidsovereenkomst van het 

personeelslid dat deze taken opvolgt bij Limburg.net, beëindigd.   

4. Recyclageparken 
4.1. Inzameling huisvuil op recyclageparken  

 Gemeentelijk park Hechtel-Eksel 
 Algemeen – VLAREM aangepast 

BESLUIT: 
1) Kennisneming. 

 
4.2.  Verzoek tot inzameling slachtafval via recyclageparken  

BESLUIT: 
1) Er wordt niet ingegaan op de vraag tot inzameling van slachtafval via de 

recyclageparken. 
 

4.3. Vraag naar vervroegde inzameling van bladafval laanbomen  

BESLUIT: 
1) De startdatum van gratis inzameling van bladafval op de recyclageparken blijft 

behouden op 1 november.  
 

5. Ophaal & recycling 
5.1. Verschillende vragen met betrekking tot het plaatsen van ondergrondse 
containers (OC) buiten appartementsgebouwen 
BESLUIT: 

1) Limburg.net gaat niet in op de vraag van gemeenten om niet-huishoudelijk afval in 
te zamelen; 

2) Limburg.net gaat niet in op de vraag van gemeenten om ondergrondse containers te 
installeren die toegankelijk zijn voor (alle) burgers die erom verzoeken. Aan deze 
burgers kan een oplossing geboden worden om hun afval naar het recyclagepark te 
brengen waar vanaf volgend jaar ook huisvuil zal ingezameld worden; 

3) Op specifieke locaties kan Limburg.net een ondergrondse container plaatsen waarvan 
– conform de regeling voor appartementen – de aangeduide burgers verplicht en 
exclusief gebruik moeten maken. Op deze locatie zal er geen huis aan huisinzameling 
meer georganiseerd worden van de fracties die via het ondergrondse systeem 
worden ingezameld; 

4) Er wordt onderzocht of het systeem van mini-recyclageparken een oplossing kan zijn 
in bepaalde gebieden. 

6. Administratie, financiën en ICT 
Nihil 

7. Bestuurlijke & Juridische Zaken 
7.1. Plan verpakkingsafval  

BESLUIT: 
1) Kennisneming.  



 

8. Personeel 
8.1. Afsluiting arbeidsongevallen zonder blijvend letsel 
 

1. B.O. 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 7 november 2016 overkomen aan dhr. B.O. is afgesloten 

zonder blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

 
2. B.O. 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 29 maart 2017 overkomen aan dhr. B.O. is afgesloten 

zonder blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

 
3. M.M. 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 8 mei 2017 overkomen aan dhr. M.M. is afgesloten zonder 

blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 
 

4. S.C 

BESLUIT: 
1) Het arbeidsongeval van 10 januari 2017 overkomen aan dhr. S.C. is afgesloten 

zonder blijvend letsel. Er wordt geen rente voor blijvende invaliditeit weerhouden; 
2) De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht 

wordt, is de startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen 
dewelke betrokkene een verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende 
brief). 

 

9. Varia 
 Foute inzamelrondes 
 Recyclagepark Wellen  
 Congres Recover 
 20 jaar CO2-bossen  
 Opening samentuinen 
 Zwerfvuil en wielertoeristen  

 
 
 



 

 
 
 

Opgemaakt te Hasselt, de 22 augustus 2018 
Namens de raad van bestuur 

In opdracht 
 
 
De secretaris,   De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Bien Jacobs               Walter Cremers  
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