OVERZICHTSLIJST VAN DE BESLUITEN GENOM EN DOOR HET DIRECTI E COM ITE OP DINSDAG 01/07 /2014
Aanwezig

Verontschuldigd

mevrouw Sofie BRACKE
de heer Guy REYNEBEAU
mevrouw Caroline VERDOODT
de heer Kris COENEGRACHTS

de heer Luc DE RYCK

1. Goedkeuring verslag vorig Directiecomité van 06/05/2014:
 Het verslag wordt, zonder opmerkingen, goedgekeurd.
2. Financieel en werkingsverslag:
 Statistieken: na 6 maanden gebeurden er 4.763 crematies. Dit is lager dan voorzien en het gevolg van een lager sterftecijfer.
 Investeringen: voor 2014 waren er voor € 490.500,00 investeringen voorzien in Lochristi en
voor € 103.500,00 in Sint-Niklaas. De verschillende dossiers worden overlopen en toegelicht.
De meesten zullen in het najaar worden gerealiseerd.
3. Crematorium Westlede:
 Nihil.
4. Crematorium Heimolen:
 Nihil.
5. Crematorium Aalst:
 Stand van zaken onteigeningen: voor de onteigening van de percelen Hofman/Wienerberger/Schelfhout werd bij de Vrederechter een akkoord bereikt.
 Onteigeningen percelen 1316, 1317C en 1318: voor het perceel 1317C werd een overeenkomst
met de eigenaars bereikt en de akte zal tegen eind augustus worden verleden. Voor de percelen
1316 en 1318 werd de gerechtelijke procedure opgestart.
Van zodra deze gronden verworven zijn, kan het recht van doorgang voor het bedrijf Schelfhout
worden verleend.

 Gunning veiligheidscoördinator
6. Personeel:
 VB deed haar pensioenaanvraag met ingang van 1 oktober 2014. Het Directiecomité stemt
hiermee, bij unanimiteit, in.
7. Varia:
 Bezwaarschrift Mouton – Smalle Heerweg: het bedrijf Mouton diende een bezwaarschrift in
naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor het Regionale bedrijventerrein R4/N70. Aangezien het eventueel knippen van de Smalle Heerweg ook voor het crematorium grote gevolgen
heeft, vragen zij naar ons standpunt.
Het knippen van de Smalle Heerweg is geen probleem voor het verkeer van en naar het crematorium indien de verlegde Drieselstraat gelijktijdig met het knippen van de Smalle Heerweg
wordt gerealiseerd.
Door problemen met de onteigeningen, wordt het verleggen van de Drieselstraat echter bedreigd. Indien we geen uitweg via de Drieselstraat naar de N70 hebben, dreigen er grote problemen te ontstaan in de Palingstraat.
Het Directiecomité heeft dus geen problemen met de voorliggende plannen voor het Regionaal
Bedrijventerrein maar zal middels een bezwaarschrift de Vlaamse Regering wijzen op de absolute noodzaak om de aansluiting van de Drieselstraat op de N70 te behouden.

 VNOC: de statuten van VNOC VZW zullen voorgelegd worden aan de Raad van Bestuur. Om tot
een VZW toe te treden, moeten we de goedkeuring krijgen van de Algemene Vergadering.

Volgende vergadering: Directiecomité op 02/09/2014 om 17.30 u
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Voorzitter
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