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Voorzitter M.Dirckx wordt vervangen door D. Van Belle. 
De waarnemende voorzitter vraagt aan de verschillende fracties of er formeel bezwaar is tegen de aanstelling van K. 
Winnepenninckx als milieu-coördinator vanaf 01 januari 2011. Geen enkele fractie heeft bezwaar. 

 
 
Goedkeuring van het proces-verbaal van 21 oktober 2010. 
Het verslag wordt behoudens de opvolgingspunten goedgekeurd. 

 
 
Opvolging van de vorige vergadering / openstaande punten. 
_De WNA vraagt of het mogelijk is het verslag uit te breiden met enkele kolommen , waarin kan aangeduid worden wie , 
wat en wanneer bepaalde problemen kan oplossen. Dit om opnieuw te vermijden dat er weeral een ellenlange lijst met 
openstaande punten ontstaat. 
_De WNA vraagt of het mogelijk is een lijst te krijgen met de werknemers die in aanmerking komen voor een Hepatitis A 
vaccin. De werknemers van RRE en Buildings en Meet- en regeltechniek zouden gekend zijn een uitbreiding met 
werknemers van Communications en Distributie is noodzakelijk. 
_Op de site van Aartselaar zijn de gasflessen opgeruimd maar de WNA merkt wel op dat orde en netheid hoger in het 
vaandel zou moeten gedragen worden. Afval moet gesorteerd worden en niet zomaar achtergelaten op de grond. 
_De nieuwe batterij voor de vorkheftruck op de site Aartselaar is in orde. 
_De WNA heeft vragen bij het nieuwe type fluo-T-shirt. 
_De WGA heeft vragen bij de handtekening bevoegdheid voor het verkrijgen van de Fleece, zij twijfelt over bepaalde 
leidinggevende die moeilijk gaan doen. De WGA stelt voor een werkgroep op te richten die een eerste maal zullen 
samenkomen op dinsdag 30/11/2010. 
_De WGA stelt voor de proefmodeltrap voor het betreden van de werfaccommodatie te testen op de werf Ivonic. 
_De WNA blijft sceptisch over de inplanting van de parking te Grimbergen. 
 
 

Bespreking van het maandverslag van Oktober 2010. 
De WNA heeft enkele vragen en opmerkingen op het maandverslag. 

 
 
Arbeidsongevallen, aangepast werk, relevante incidenten en statistieken. 
Algemeen bekeken weeral historisch lage cijfers. 
Er werden 2 arbeidsongevallen besproken. 
 
 

Actieplan 2011. 
De WNA stelt voor het actieplan volledig te bespreken tijdens de vergadering van 16/12/2010. 

 
 
Varia. 
_De WGA stelt een nieuw paar lasschoenen voor. Zij zullen uitgebreid getest worden in het atelier van Grimbergen en op 
een werf van Fluxys. 
_De WNA heeft vragen over een testbord op de site van Zwijndrecht. De WGA geeft toe dat dit bord niet conform is en zal 
het laten testen door Cibic. Indien het bord afgekeurd wordt zal er een opdracht volgen om een nieuw te maken. 
_Op de site van Zwijndrecht zouden er aanpassingswerken bezig zijn aan het hoofdgebouw na opmerkingen van de 
brandweer. 
_De WNA merkt op dat er op de site van Hoboken klachten zijn over teveel uitwerpselen van duiven. Volgens de WGA 
worden alle mogelijke maatregelen genomen maar de problemen blijven. 
_De WNA vraagt de procedure bij elektrisering te herzien. 
_De WNA toont een paar handschoenen en vraagt of het mogelijk is deze op te nemen in de lijst van de PBM’s. 
_De WNA merkt op dat er bedrijfsvoertuigen rondrijden zonder groene kaart. 
_Volgens de WNA zouden er bij Buildings bedrijfsvoertuigen aangekocht worden zonder airco-installatie. 
 
 
 
 
De volgende vergadering zal doorgaan op donderdag 16/12/2010. 


