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❏ Zuidgevel tekort aan toiletten: Status quo, wordt mee opgenomen 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, het plaatsen zal gebeuren half februari 2018. 

 

❏ Overstapelen paletten:  Er is nog steeds geen definitieve oplossing. De meeste goederen (grote 
volumes) komen reeds op plastic paletten binnen. De resterende aanleveringen op houten paletten 
worden momenteel geëvalueerd. Er zijn offertes ontvangen voor een geschikte  kantelaar.  

 

❏ Badge lezer tourniquet:  WN. afv. meldt dat de badgelezer nog steeds niet betrouwbaar werkt. Links 
werkt naar behoren, rechts geeft steeds problemen. Buiten gaan geeft geen problemen.  

 
❏ Veiligheidsgedrag:  WG.afv meld dat er nieuwe veiligheidsgedrag regels komen. Niet sms-en op de 

parking , verbod van raceschoenen met blokje onderaan de schoenen. Raceschoenen met ingewerkte 
spd mag nog wel. In de maandelijkse meeting zal ook toegelicht worden wat  aangepast schoeisel is ….. 
vb  GEEN slippers , GEEN sandalen , GEEN hakken hoger dan 6 cm ……enz. Een template met foto’s 
en richtlijnen is opgehangen aan de infoborden in de IPT’s. Vanaf 01 feb 2018 gaat de nieuwe Shoe 
policy in voege. 

 

❏ 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 ze zijn toegekomen en al ter beschikking 

gesteld zijn in de inkomhal noordzijde. 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. zegt dat de elektrische aanpassingen nog dienen te gebeuren 
naar Merck normen en daarna terug moet herkeurd worden door een Belgisch keuringsorganisme. Het 
toestel om de hopper te reinigen is reeds gekeurd en al in gebruik genomen. 

 

❏ Douche kleedkamer labo:  WG. afv meldt dat dit probleem wordt opgenomen met CBRE zodat een 
nieuwe douchekop kan geplaatst worden. 

 

❏ Nood aan microgolfovens OQD cafetaria: WG. afv. meldt dat er 2 microgolven besteld zijn en er zal 
bekeken worden waar deze zullen geplaatst worden om een goede doorstroom van wachtende collega’s 
te kunnen garanderen. 

 

❏ EHBO’er te kort in Hulshout:  WG .afv. doet een warme oproep voor nieuwe EHBO’ers in Hulshout ,in 
Heist zouden er voorlopig genoeg geïnteresseerden zijn. Men voorziet 1 EHBO’er per 20 werknemers.  

 

❏ Dokters Bezoek: WG. afv. meldt dat er veel personen niet naar de afspraak komen op het medisch 
kabinet van de dokter . Gelieve als je niet aanwezig kan zijn iets te laten weten naar de verpleegster 
(Eline Balemans   38511 ). WN. afv stelt voor om collega’s persoonlijk door de OC. te laten verwittigen. 

 

❏ Verdwijnen van schoenen in grote omkleedsas OSD: Aan de medewerkers van de kuisploeg is 
gevraagd of zij hieromtrent meer van afwisten en daar werd ontkennend op gereageerd. Momenteel zijn 
er geen klachten meer binnengekomen en is hopelijk het probleem opgelost. 

❏ 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. 
 
❏   VARIA:   

         
- Kegel aan het solventlokaal waait altijd weg. Graag een oplossing voor dit probleem. 
- Onze buren (Baltimore) stapelen hun paletten hoger dan hun afschermhek. Dit kan 

gevaarlijk zijn bij hevige wind. Kan dit besproken worden ? 
- Belijning voetpad in magazijn verder verlengen richting receiving. 
- Er is een specialist van Rentokil uitgenodigd in verband met het marter probleem. 

 
 

 
 

 
 

 

 


