
BEDESS 

Aandachtspunten kernvergadering van 17-09-2018. 

 

Aanwezig : Evi Akkermans, Jeroen Vrints, Thierry van Eekelen, David Early, Patrick Backx en 

Paul Schepens. 

 

1. BBQ. 

      Alles prima verlopen. 

      Er mag al stilaan aan volgend jaar worden gedacht. 

     Jeroen en David zullen ook even langs gaan bij ALAXA. Nieuw bedrijf in de Postbaan. 

2. Kernkabinet versus bestuur. 

Doordat wij, uit oogpunt van efficiëntie, zo weinig mogelijk vergaderen denkt het 

kernkabinet dat het wenselijk is om tevens de overige leden van het bestuur op onze 

vergaderingen uit te nodigen. In het verleden was hun inbreng steeds opbouwend en 

nuttig. 

3. Infoavond. 

Voorgesteld wordt om Jef Van Gool te contacteren. Hij zou aan de bedrijfsleiders een 

verhelderend inzicht moeten geven wat zijn workshops voor een nuttig en snel google-

gebruik inhouden. Daaruit zouden afspraken kunnen ontstaan om met meerdere 

bedrijven dergelijke workshops te kunnen beleggen en zo de opleidingskosten per  

bedrijf te verminderen.  

Voorgesteld wordt deze info te beleggen na het herfstverlof. 

David zal Jef hierover aanspreken. 

4. Nieuwjaarsreceptie. 

Het bestuur opteert nog steeds voor het Gildehuis als uitgelezen locatie. Zeker zo de 

geluidsinstallatie van de zaal kan worden benut. 

Voorgestelde data : 24 of 31 januari 2019. 

Eventuele spreker : Patrick Backx zal hierover de heer Tom Van den Noortgaete, 

ingenieur bij SWECO, aanspreken. Dit zal mee de datum van de receptie bepalen. 

 

5. Infovergadering PROCLARIUS. 

Op de vraag van betreffende firma om het vernieuwde erfrecht te komen toelichten 

wenst het bestuur nu nog niet in te gaan. Misschien volgend voorjaar. 

 

 



6. Energie-gerelateerde besprekingen. (beknopte toelichting) 

BEDESS werd bij een drietal projecten aangesproken, dit als springplank naar eventueel 

betrokken bedrijven. 

- Milieu. 

Vlaanderen haalt (zoals zo vele anderen) de Kyoto norm niet. 

Daarop werd ook het  gemeentebestuur aangesproken om maatregelen te treffen de 

CO² uitstoot naar beneden te brengen. In samenwerking met Igean werd geopteerd de 

bedrijven aan te moedigen te bezuinigen op hun energieverbruik. Dit zou resulteren in 

een vermindering van de CO² uitstoot. 

De bedrijven, betrokken bij de voedselnijverheid, konden gratis genieten van het bezoek 

van een energie-consulent. BEDESS heeft deze bedrijven hierover aangesproken. Eén 

enkele wou hierop ingaan, anderen hadden in het verleden reeds zelf dergelijke 

consulenten aangesproken. 

Wordt vervolgd. 

- Waterstof. (H) 

Niet alle stroom, geproduceerd door de windmolens, kan in het net worden gestuurd, 

noch worden opgeslagen. Wat resulteert in stilstaande windmolens. 

Een manier van opslag zou zijn de stroom door hydrolyse om te zetten naar waterstof. 

Deze bewerking wordt maar rendabel indien de afname aan een voldoende kwantum 

voldoet. Deze besprekingen liepen in samenwerking met de POM, SWECO en Mega 

Windy. 

Wordt vervolgd. 

-  Ter plaatse opgewekte energie ook ter plaatse gebruiken. 

Hoger vernoemde opdracht werd zo door de Europese commissie verwoord. 

Met energie wordt niet enkel elektriciteit, maar tevens warmte en …bedoeld. 

Naast een site in Lier werd de Rijkmaker als uitgelezen locatie bevonden voor het ter 

plaatse benutten van de door de windmolens opgewekte stroom. Dit zou resulteren in 

het ter plaatse aanleggen van een bijkomend leidingnet, waarop dan de diverse 

verbruikers kunnen aansluiten. De aangesloten bedrijven zouden dan (bij gestuurde 

intervallen) aan sterk gereduceerde prijs van stroom worden voorzien. 

Deze besprekingen lopen in samenwerking met POM, VITO, Eandis en Mega Windy. 

Wordt vervolgd. 

 


