
Waas en Dender, Hendrik Heymanplein 7 - 9100 Sint-Niklaas, (03) 765 23 90, openbarediensten.st-niklaas@acv-csc.be 
Aalst-Oudenaarde, Hopmarkt 45 - 9300 Aalst, (053) 73 45 80, isabelle.detroyer@acv-csc.be 

Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT, (09) 265 43 30, openbarediensten.gent@acv-csc.be 

  
   
  
 
 

 

Aan de personeelsleden van  
Brandweer uit de  
Provincie Oost-Vlaanderen 

 
 

Beste collega 
 

We hebben het genoegen u uit te nodigen naar onze: 

Infovergadering 
Hervorming Statuut 

Brandweer 
27 juni 2014 om 9.30 u. - 12 u. 
ACV Gent-Eeklo - Zaal Cafetaria - Poel 7 - 9000 GENT 

 
Alvast iedereen van harte welkom! Met vriendelijke groeten  
 
 
Ilse Heylen 
Nationaal Secretaris 
Bijzondere Korpsen 
 
 
 
Benigne Pieters   Diane Van Cauter  Peter Wieme 
Aalst-Oudenaarde  Waas-Dender   Erwin Lootens 

Gent-Eeklo 

 



VU: Peter.Wieme@acv-csc.be - Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo, Poel 7 - 9000 GENT 

.acv-lrb-gent.be 

 

ACV-Openbare Diensten staat in voor: 

 Sterk onderhandelen over het statuut (brandweer hervorming). 
 Cursussen ter voorbereiding op examens. 
 Tussenkomsten voor collectieve- en individuele dossiers. 
 Info verspreiding over thema’s zoals de brandweer hervorming, 

loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, pensioenen,… 
 (Juridische) bijstand bv. bij weigering arbeidsongeval. 
 De behartiging van de belangen van alle personeelsleden. 
 Opvolging van de sector via onze nationaal secretaris, gewestelijk 

secretaris, (vast) afgevaardigde. 
 Informatie op onze website: www.acv-lrb-gent.be  

en blog: www.acvlrbgent.blogspot.be  
 www.facebook.com/acvopenbarediensten.genteeklo 

 www.twitter.com/acvodgenteeklo  

Onze (Vast) afgevaardigde(n)  
ACV-Openbare Diensten staan in voor: 

 Uitbouw van onze syndicale werking, door onder andere 
maximaliseren aanwezigheid op de werkvloer, ook werken we aan een 
plan i.v.m. zitdagen op de diverse locaties. 

 Verspreiding van correcte informatie/advies (vraag onze recentste 
brochure i.v.m. de brandweerhervorming). 

 Aanwezigheid op diverse vergaderingen (BOC, Pré zonale  
overlegmomenten,…). 

 Actieve inzet als aanspreekpunt door o.a. bevraging van de werkvloer 
door onze (vast) afgevaardigde(n), pas na consultatie nemen we een 
standpunt in, dit in het belang van alle personeelsleden. 

 We bezorgen u hierbij alsook een overzicht van onze contactgegevens. 

 
Tom Van Rijsseghem Erwin Lootens  Peter Wieme 
Afgevaardigde  Vast Afgevaardigde  Gewestelijk Secretaris 
Tom.VanRijssegehem@acv-lrb-gent.be Erwin.Lootens@acv-csc.be  Peter.Wieme@acv-csc.be  

     (09) 265 43 36  (09) 265 43 39 
     (0475) 70 47 00  (0476) 25 69 83 
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