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1. Voorbereiding overleg met de heer burgemeester, Gaston Van Tichelt. 

De burgemeester heeft de portefeuille “lokale economie” opgenomen, en wil een rondgang 

doen bij relevante actoren om het een en ander te bespreken, in kaart te brengen, enz. 

Zoals:  

-hoe kunnen bedrijven/bedrijvenverenigingen/ondernemers betrokken worden in het beleid 

(efficiënte manier van advisering en uitwisseling van ideeën)?  

-welke noden doen zich voor op Rijkmaker (korte, middellange en lange termijn)?  

-hoe zien de bedrijven de rol van een gemeente?  

-zijn er quick wins te maken in de samenwerking tussen gemeente en 

bedrijven(verenigingen)?      

Door de aanwezige bestuursleden werden enkele standpunten en ideeën geformuleerd: 

-hoe kunnen bedrijven/bedrijvenverenigingen/ondernemers betrokken worden in het beleid 

(efficiënte manier van advisering en uitwisseling van ideeën)?  

DOOR INGELICHT TE WORDEN EN MOGELIJK OOK BETROKKEN BIJ DE OPZET EN PLANNEN MET 

BETREKKING TOT ONDER ANDERE RUIMTELIJKE ORDENING OP EN ROND BEDRIJVENTERREINEN. HOE 

IS DE STAND VAN ZAKEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN HET INDUSTRIETERREIN NAAST DE POSTBAAN ? 

DE INDUSTRIEGRONDEN OP KALMTHOUTS GRONDGEBIED ? EVENTUELE AANSLUITING VIA 

PEEPOLDERLAAN ? 

INZAGE VOORONTWERP RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ?.... 

-welke noden doen zich voor op Rijkmaker (korte, middellange en lange termijn)?  

HET PLAATSEN VAN DEFIBRILATOREN DIE OPENBAAR TOEGANKELIJK ZIJN 24/7 

-hoe zien de bedrijven de rol van een gemeente? 

BEDRIJVEN HEBBEN ER ALLE BELANG BIJ VROEGTIJDIG EN GOED INGELICHT TE ZIJN EN TE BLIJVEN 

OVER ALLE ASPECTEN VAN MOBILITEIT OM EN OP HET BEDRIJVENTERREIN, 

HERBESTEMMINGSINITIATIEVEN VAN ZONES WAAR ZE GEVESTIGD ZIJN, DEGELIJKE 

BEWEGWIJZERING, .... 

-zijn er quick wins te maken in de samenwerking tussen gemeente en bedrijven(verenigingen)?     

DEFIBRILATOREN, HANDHAVING ( DOOR DE POLITIE) VAN HET GEBRUIK VAN BLAUWE 

ZONE(S), MAATREGELEN TEGEN INBRAAK BIJ BEDRIJVEN DOOR PATROUILLERING DOOR DE 

POLITIEDIENSTEN....  

STEUN BIJ EVENEMENTEN. 

VERDERE HULP BIJ HANDHAVING VAN DE BEWEGWIJZERING (INBRENG VAN DE GEMEENTE 

WORDT ZEER GEWAARDEERD). 

Jeroen zal een afspraak met de burgemeester regelen. 



 

2. Defibrillator. 

Op onze rondvraag bekwamen wij een goede respons. Vele bedrijven drukten hun 

bezorgdheid uit omtrent dit onderwerp, dat zeker ter sprake zal komen bij het onderhoud met 

de burgemeester.  

Momenteel bevindt zich een defibrillator bij de firma Facim, Valéron en bij Verwater bureel. 

Dit is evenwel achter gesloten deur buiten de arbeidstijd. 

3. Overlast van honden bij Abbin. 

Dit enkel ter info. Het bestuur werd door Hendrik Peeters aangesproken naar aanleiding van 

de overlast, bezorgd door de honden van de autoafbraak Mariën. 

Door het bestuur werd, evenals Abbin, contact opgenomen met de politie. 

Thans lijkt de zaak in orden : de afsluiting werd verbeterd. 

4. Open Deur / BBQ. 

Stilaan moeten de voorbereidingen getroffen worden voor de “open deur”. 

Enkele suggesties : bedrijven Postbaan ? Spijker ? Peepolderlaan ? Vooraan Rijkmakerlaan ? 

Waar is ruimte beschikbaar ? Eventueel tot een akkoord komen met Herman Delcroix voor het 

afhuren van de tent bij het Truckersfeest in september ? Tent KSA ? 

5. Projecten. 

Patrick Backx licht nog even de lopende haalbaarheidsstudies toe, waarvan eerder reeds 

gesproken. Momenteel is hierin weinig vooruitgang. 

- Waterstofproject. Daar momenteel te weinig afzet voorzien is op Rijkmaker en omgeving 

wordt van dit project hier ter plaatse afgezien. Toch wordt elders (o.a. Colruyt) aan deze 

ontwikkeling doorgedacht. Deze ontwikkeling heeft een moeilijke start omwille van de vicieuze 

cirkel : geen tankstations omdat er te weinig afname is en geen voertuigen omdat er geen 

tankstations zijn. In Nederland staat de inzet van waterstof in zwaar vervoer verder dan in 

België. Er is dus wel vooruitgang. 

           -Lokale distributie van de opgewekte energie. 

           De besprekingen hieromtrent zijn gaande : efficiëntie ? kostenplaatje ? 

           6.   Voorzitter. 

Per 31-12-2019 gaat Patrick Backx definitief op pensioen en legt hij tevens het ambt van                    

“senior” van de kerngroep neer. Het wordt dus uitkijken naar een nieuw aan spreekpunt. 

Voorstel : vooraf een termijn vastleggen en zo eventueel een beurtrol creëren.  

  


