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❏ Zuidgevel tekort aan toiletten: Status quo, wordt mee opgenomen (niet in QOI plan voorzien) als er 
hier bouwkundige werkzaamheden plaats vinden. Kan niet snel gerealiseerd worden. Wordt 
meegenomen naar het volgende master plan van 2018. 
 

❏ Verlichting magazijn:  WN. afv. Het project is geëvalueerd en goed bevonden, dit wordt nu verder 
toegepast in de overige gangen van het magazijn, de situatie is verbeterd door ledverlichting met brede 
lichtbundel, afgewisseld met smalle lichtbundel, bij te plaatsen waardoor donkere ruimtes beter worden 
verlicht. Plaatsen zal gebeuren half februari 2018. 

 

❏ Overstapelen paletten:  Er is besproken met de leverancier om op kunststof paletten te leveren. Dit is 
geregeld voor de meeste grote volumes, voor de overige producten is een evaluatie gaande. Hier is het 
nog wachten op een offerte. 

 

❏ Badge lezer tourniquet:  WN. afv. meldt dat bij het binnen gaan de linker badgelezer nog steeds niet 
feilloos werkt. Hoewel er weer nieuwe kabels zijn getrokken blijft dit toch voor problemen zorgen. 
                                                  

❏ Parking overkant:   WG. afv. meldt dat de firma Mini asfalt die een offerte zou bezorgen om de 
beschadigingen aan het asfalt te herstellen, niet meer bestaat. Alibo gaat op zoek naar een nieuwe firma 
om deze werken uit te voeren. Offerte is ondertussen aangevraagd, dit wordt ingepland voor de lente 
van 2018. Ook de voorziene schilderwerken kunnen pas in het voorjaar gebeuren omwille van de 
buitentemperatuur.  

 
❏ Vraag naar zakjes voor natte paraplu’s:   WG. afv. meldt dat de zakjes voor natte paraplu’s 

langzaamaan ingeburgerd geraken. De bedoeling van deze zakjes is om natte paraplu’s in te steken 
zodat er geen afdruipend water op de trappen en vloeren terechtkomt. Men hoopt hiermee uitschuiven 
en valpartijen te helpen voorkomen. Aan de ingang van OSD noord is men al aan het testen, en werden 
ze goed bevonden. De andere ingangen zullen ook voorzien worden met deze zakjes. 

 

❏  LOC stapelaar sirooplijn  WG. afv. meldt dat het toestel nu conform is met de veiligheidsvoorschriften    
maar moet nog verder verankerd worden ( is nog maar op 3 plaatsen verankerd) .  Enkel daarna kan het 
herkeurd worden door een Belgisch keuringsorganisme. 
 

❏ Douche kleedkamer labo:  WN. afv meldt dat dit probleem nog steeds niet is opgelost (lokaal 292) en 
zal opgenomen worden met CBRE zodat een nieuwe douchekop kan geplaatst worden. 

 
 

 



❏ Nood aan microgolfovens OQD cafetaria: WG. afv. meldt dat de  microgolfovens zijn  geplaatst, voor 
1 van de nieuwe ovens  moet er nog een plaats gezocht  worden. 

       

❏ Acties shoe policy: WG. afv. meldt dat dit een beleid is en dus verplicht. We starten nu met deze 
richtlijn en is bespreekbaar na 6 maanden. WN. afv. meldt dat er toch veel commotie is in verband met 
het dragen van degelijke sandalen. Ook wordt er gezocht naar een oplossing voor de collega’s met 
racefiets schoenen zodat deze veilig naar de fietsenstalling kunnen gaan. 
 

❏ Wifi-antenne aangereden in mag. Heist: Men zoekt naar een gepaste oplossing om aanrijding in de 
toekomst te voorkomen. De antenne is moeilijk verplaatsbaar wegens het vinden voor een goede 
dekking van het signaal.           
         

❏ Dokters Bezoek: WG. afv. meldt dat er veel personen niet naar de afspraak komen op het medisch 
kabinet van de dokter. WN. afv. vraagt of het niet mogelijk is een meer opvallend formulier op te hangen 
aan de borden en/of de mensen persoonlijk te verwittigen door de leidinggevende. Word bekeken. 
 

❏ Verdwijnen van schoenen algemeen :  WG. Afv. meldt dat er absoluut geen begrip kan getoond 
worden bij het ontvreemden van persoonlijke en/of werkschoenen. Dergelijke praktijken worden dan zeer 
streng en zonder uitzondering bestraft. Zal zeker verder opgevolgd worden!  

 
❏ QOI nieuwe ingang: WN. afv. meldt dat er in QOI in het  nieuwe labo 1 nieuwe ingang is voorzien, de 

deur is heel log en zwaar en moeilijk te hanteren. Ergonomisch is dit verre van ideaal. Men merkt ook op 
dat er in deze deur geen raam voorzien is.  

 
❏ Water op wandelpad en ingangen: WG. afv meldt dat het met de felle sneeuwval wel erg extreem was 

en dat alles verder geëvalueerd zal worden en opgelijst via tier 3. 
 

❏ De branddeur v/h sas 1057 komt geregeld ongevraagd naar beneden:  WN. afv. meldt dat men zoekt 
naar een technische oplossing, maar dit is nog steeds niet opgelost. 

 

❏ Bij het achteraan uitrijden aan Gate 4 moet men hee l dicht de slagbomen naderen:  WG. afv. meldt 
dit te onderzoeken en mogelijks de detectie-ogen te verplaatsen zodat de wagens minder dicht tegen de 
slagbomen dienen te rijden. 

 
❏   VARIA:   

         
- Er wordt om een oplossing gevraagd om de fluo gele werkjassen v/h bedrijf te laten 

wassen of bij slijtage te vervangen .   
- Er is gemeld dat er veel stoelen stuk zijn in cafetaria  OSD noord . 
- Er is gevraagd naar nieuwe en grotere handdoeken bij het douchen. 
- Er is meermaals gemeld dat overal de ramen zeer vuil zijn. 

 
 

 
 

 
 

 

 


