
BEDESS 

Bedrijvenvereniging Essen 

 

Aandachtspunten uit onze bestuursvergadering van 17-02-2016. 

Aaanwezig : David Early, Annemie Baeyaert, Jeroen Vrints, Toon Cools, Frans Gagelmans, 

Dominique Delcroix, Paul Schepens. 

Verontschuldigd : Dirk Vandeweyer, Ludo Theuns, Piet Vanhaverbeke. 

1. Evaluatie nieuwjaarsreceptie. 

Voor deze receptie hadden zich 128 personen aangemeld. 

De spreker, Rudy Verbeeck, korpschef zone Grens, was boeiend, maar de 

geluidsinstallatie ontoereikend. Daar dient voor volgend jaar op gelet te worden.  

Voorstel volgend jaar : Brandweer, Peter Genyn, muziek … 

2.  Tewerkstellingsforum. 

Er werden geen kandidaten gevonden om te zetelen in hogergenoemd forum. 

Als antwoord werd verwezen naar de reactie van UNIZO : 

   -          Positief initiatief van de jobbeurs! 

   -          Wij vertrouwen de goede organisatie ervan. Vergaderingen meevolgen hoeft volgens  

ons daarom niet. 

          -          Wel blijven we zeker beschikbaar voor overleg of pijnpunten te helpen oplossen 

eventueel telefonisch. 

         -          Graag ontvangen we de vergaderverslagen. Zo kunnen we volgen en waar mogelijk tips 

& Tricks aangeven. 

         -          Wij zenden relevante berichten door naar al onze leden. Reacties koppelen we terug. 

3.  Vuilbakken. 

De richtlijn, dat bij iedere woning een vuilbak hoort, heeft zijn oorsprong bij Igean. 

Wie zijn privaat woning op zijn bedrijf heeft moet dus ook een afvalcontainer huren en kan 

daar niet onderuit. Oplossing : de kleinste container huren, niet gebruiken en de 

belastingaftrek verzacht de pijn. 

4.  Happy Hour. 

De bedrijven Bouwonderneming Neys, Algemene schrijn- en timmerwerken Nelen R. en 

Electro Brosens – Van Dyck stellen zich kandidaat voor het inrichten van een Happy Hour. 

Dit initiatief wordt door het bestuur gewaardeerd. 

5.  Bpost. 

De postbedeling schijnt terug normaal te verlopen. 

6.  Opendeur : stand van zaken 

Het ter beschikking hebben van een voldoende grote ruimte bepaalt het tijdstip en de 

bedrijven welke de opendeur willen inrichten. Vorig jaar, 2015, waren we immers met 192 

genodigden. 

Gezien de hoog oplopende nevenkosten (naast het eten en drinken op zich) wordt 



uitgekeken naar meerdere bedrijven om gezamenlijk dit gebeuren te realiseren en zodoende 

de kosten te spreiden. 

7.  Diefstallen. 

Er werd melding gemaakt van meerdere wekend-inbraken. 

Het zou nuttig zijn om, indien zich dergelijke onregelmatigheden voordoen, deze te melden 

aan de omliggende bedrijven met tot doel de waakzaamheid te verhogen en via onderlinge 

info eventueel de daders te helpen opsporen. 

Bij onderling overleg tussen politie en BIN-coördinatoren werd afgesproken dat bij iedere 

oproep en tussenkomst van de politie, voor wat betreft inbraak, deze de coördinator van de 

betreffende BIN zou informeren. Deze kan dan, naar gelang de noodzaak, de bedrijven van 

zijn BIN-zone hierover op de hoogte stellen. 

Paul vraagt na bij de politie, Wille Duerloo, hoe het momenteel met de werking van de BIN-

Rijkmaker gesteld is. 

8.  Voorzitter. 

Om dwingende gezondheidsredenen heeft huidig voorzitter, Piet Vanhaverbeke, ontslag gegeven. 

Dit verplicht ons op zoek te gaan naar nieuwe voorzitter. 

Van de aanwezige bestuursleden voelt er zich niemand geroepen deze functie op zich te nemen. 

Een aanspreekpunt zijn, feeling hebben met het gebeuren in de bedrijfswereld en de plaatselijke 

bedrijven onderling, beschikken over de nodige overredingskracht bij aanspreken van de plaatselijke 

politieke instanties, behoort tot de voornaamste kwaliteiten van een voorzitter. 

Geïnteresseerde kandidaten mogen zich melden bij de secretaris. 


