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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 mee genomen in het volgende  
master plan van 2018. 
 

❏ Zicht chauffeurs magazijn:  WG. afv. beloofd dat eind september 2017 in 1 magazijngang (met nieuwe 
magazijnrekken) de verlichting als test aangepast wordt. Men zal hier verlichtingsarmaturen gebruiken 
met brede en smalle lichtbundels. Er zal dan ook de mogelijkheid bestaan om de verlichting te dimmen 
en zelfs te doven wanneer nodig. Het project is geëvalueerd  en goed bevonden, en wordt nu verder 
toegepast in de overige gangen van  het magazijn. 

 

❏ 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. Er is ook nog 
geen nieuwe OC aangeworven ter vervanging van de mutatie naar Steriele  van Gunther Ladang. 

 

❏ Badge lezer tourniquet:  WG. afv. meldt zelf dat het nog altijd niet goed loopt. Het probleem doet zich 
nu altijd voor bij het binnen gaan. Men moet ( soms ) meermaals badgen. Buiten gaan is geen probleem. 

 
❏ Veiligheidsgedrag: Een nieuw veiligheidsgedrag om steeds problemen te melden zal toegepast 

worden.  Komt zeker nog aan bod, bij de volgende  CPBW vergadering. 
 
❏ 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 aan gevraagd , dit wordt ingepland  voor de lente van 
2018.  

 
❏ Raceschoenen voor fiets gebruikers:  WG. afv. meldt dat het verbod op raceschoenen nog verder 

bekeken (dit door een bijna ongeval ) zal worden en besproken met Patrick Denissen in verband met 
bergingskastjes in de fietsstalling te voorzien. 

 
❏ Vraag naar zakjes voor natte paraplu’s:   WG. afv. meldt dat deze zijn besteld, maar nog steeds niet 

binnen gekomen. Deze zullen getest worden en ter beschikking gesteld 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. 

 

❏   LOC Stapelaar aan de siroop  WG. afv. zegt dat er aanpassingen gepland zijn maar nog niet 
  uitgevoerd. Dit geldt ook voor de hopper kantelaar  van de wasplaats LOC. Beide worden gekeurd eind  



  2017. 
❏   Nieuwe Installaties: 

  -Installatie voor spanningsdips (WKK) wordt volgende maand besteld. 
  -Casepacker palletiseerder. 
  -Ampullenlijn voor STER na shutdown begin december 2018. 
  -In alle 3 IPT’s veiligheidsverbeteringen v/d machines (bv. noodstoppen en deuren). 
  -Upgraden sturingen van verouderde lijnen. 
 

 
❏   VARIA:   

-In verband met de problemen met werkkleding wordt er voorgesteld om een meldingspunt te maken  
 op intranet plus een meldingsblad in de reserve kast.  Wordt verder opgevolgd.  
-Meerdere microgolfovens gevraagd voor cafetaria OSD voor de nachtploeg. 
-Hulshout Hal 1: hier is de verwarming stuk, de reparatie zal pas op lange termijn uitgevoerd worden. 

    Dit wegens onenigheid met de verhuurfirma van de magazijnen. 
 
  

      
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


