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Volg ACV-Openbare Diensten  
Gent-Eeklo op: 

 

 

Kijk-op Actua @  
Gent, 5 maart 2015 

Geachte mevrouw Heyse 
Voorzitter IVAGO 
 
Aan de directie van IVAGO 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Mogen wij u vragen volgende agendapunten (bijlage 1) te agenderen op het OOC van 23 maart 2015, is het alsook 
mogelijk om de 4 bijlagen toe te voegen aan de uitnodiging:  
 

- Formalisering Zitdag Gewestelijk Secretaris ACV-Openbare Diensten  

- Doucheregeling (hernemen bespreking – zie bijlage 2 (e-mail van 10/02/2015)) 

- Vraag tot planning overlegmoment collega’s Openbare Reiniging (zie verslag als bijlage 3) 

- Vraag tot planning overlegmoment collega’s Recyclage Parken (zie verslag als bijlage 4) 

- Van zodra onze andere bezoeken bij de andere diensten zijn afgerond, zullen we ook verslaggeving 

bezorgen aan de directie met de vraag tot planning van overlegmomenten. 

- Stand van zaken over: 

o Dossier Tellers, verlof, CRD dagen, ziektekrediet, overuren 

o Dossier Betaling achterstallen 

o Dossier Bespreking collega’s recyclageparken 23 maart 2015 (voormiddag) 

o Dossier Ecocheques 

o Dossier Belastingsfiches 

o Dossier Personeelsbezetting AEC 

o Dossier Zorgboom 

o Dossier Stand van Mobiliteitsplan (zie vraag op het vorige OOC) 

o Standpunt RVA (zie ontvangen e-mail) 

- Demo zendapparatuur 

- Informatie dossier Pensioenen 

Namens de afgevaardigden ACV-GO-IVAGO, met vriendelijke groeten 
 
 
Peter Wieme 
Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 

Agendapunten  
OOC 23/03/2015 
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Kijk-op Actua @  
Gent, 5 maart 2015 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Naar aanleiding van onze bezoeken bij de collega’s van Openbare Reiniging, vragen wij u onderstaande 
agendapunten op een overlegmoment te bespreken: 
 

 Doucheregeling (zie nota van 10/02/2015 vraag ‘Prioritair vrijhouden van de spuitplaatsen voor 
de voertuigen Openbare Reiniging) – deze vraag werd hernomen door de collega’s van Openbare 
Reiniging. 
 

 Vraag tot snellere opvolging gesignaleerde sluikstorten. 
 

 Vraag tot samenzitten met personeel Openbare Reiniging (Chauffeur, Milieuwerker, Planner), 
zodoende de routings van de ‘korven rondes’ op punt te kunnen stellen. 
 

 In het weekend rijden de collega’s ze buiten met wagen nummer 290 en/of 291 (is een wagen 
voor parken), graag zouden de collega’s met wagen 207 buiten rijden om alles in 1 keer te 
kunnen laden zoals bij festiviteiten of bedrijfsafval (zo vermijden we onnodige kilometers, en 
geen risico op overbelading). 
 

 Vraag tot overleg over de parkeerplaatsen van de camionettes langs de veegrondes. 
 

 Problematiek smalle straten met obstakels, mogelijkheid aangepaste veegkarren? 
 

 Bezoek arbeidsgeneesheer tijdens het werk, graag aanpassing van de uurregeling voor Openbare 
Reiniging. 
 

 Graag mogelijkheid om individuele zaken apart te kunnen bespreken. 
 

 Netheid voertuigen. 
 

 Voor de opstart van het onkruid seizoen, graag voorafgaandelijk samen zitten met personeel om 
concrete afspraken te maken (personeelsbezetting, materiaal,…)  

 
Namens de collega’s Openbare Reiniging,  
 
Dirk Waeytens, Filip Van Hecke en Jurgen Martens uw afgevaardigden ACV-GO-IVAGO. 

Vraag tot bespreking na bezoek 
Openbare Reiniging 
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Kijk-op Actua @  
Gent, 5 maart 2015 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Naar aanleiding van onze bezoeken bij de collega’s van Recyclage Parken, vragen wij u om onderstaande 
agendapunten op een overlegmoment te bespreken: 

 Het overleg met de parkwachters op 23 maart 2015 is een goede zaak en moet doorgaan. 
 

 Bij sommige containers zijn er defecte smeernippels, of doorsmeren gaat heel moeilijk, is het mogelijk 
nodige materiaal te bezorgen aan recyclageparkwachters voor herstellingen uit te voeren (zoals 
smeernippels, draadtappen, boormachine,…). 
 

 Recyclagepark Maïsstraat: de derde man op dinsdag en zaterdag is een verbetering. Maar door het groot 
aantal bezoekers en de grote oppervlakte van het park is de structurele inzet van een derde man 
noodzakelijk op iedere openingsdag (dus vraag naar 3e man op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en 
zaterdag).  
 

 Algemene sensibilisering in alle recyclageparken van de gebruikers i.v.m. de werking van een 
recyclagepark (bv. het correct sorteren, huisvuil in brandbare container,…).  
 

 Praktische richtlijnen hoe de leidinggevende verwittigen bij inbreuken door gebruikers en de feedback 
hierover aan de parkwachters (dit ook in tweerichtingsverkeer bekijken). 
 

 Mogelijkheid tot opleiding voor de medewerkers, om de diverse talen machtig te zijn (uiteraard de 
elementaire begrippen). 
 

 Tafels zijn verwijderd bij de groot elektro, de tafels dienden ook als barrière bij het beschermen van de 
aanwezige elektro (met de tafels was het moeilijker grabbelen in de elektro boxen). Is het mogelijk de 
tafels terug te plaatsen ook in het kader van ergonomie (om zo letsels,… te voorkomen en te vermijden 
door bv. heffen zware tv’s). 

 

 Recyclagepark Destelbergen kampt regelmatig met inbraken, ook dat elektroboxen overhoop gegooid 
worden, ook koper diefstal is problemen. Is het mogelijk om beveiligingsmaatregelen voor te stellen? 
 

 Ingangsdeur loge Recyclagepark Destelbergen mankeert tochtdeel, door de grotere opening is er last van 
slagregen, de elektrische kast achter tweede deur binnen staat los. 

 
Namens de collega’s Recyclage Parken 
 
Tom De Brabander, Yuksel Kalaz, Brian Santens uw afgevaardigden ACV-GO-IVAGO 

Vraag tot bespreking na bezoek 
Recyclage Parken 
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