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Verslag directiecomité van dinsdag 21 juni 2016, om 18u30 

 

Aanwezig 

Marc Florquin: voorzitter 

Paul Dams: ondervoorzitter 

Ann Schevenels, Magda Wits, Nele Pelgrims, Ann Spaepen: leden 

Jacques Roggen: directeur 

 

1. Goedkeuring verslag vergadering 24 mei 2016 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 

 

2. Werking Hofheide - mei 
Crematies 

- Aantal: 303 (2015: 266) 

Plechtigheden 

- Aantal: 41 (2015: 54) 

Voorlopig juni (stand op 21/6) 

- Aantal crematies: 255 (2015: 249) 

- Aantal plechtigheden: 45 (2015: 50) 

- Hieronder de cijfers van mei voor alle crematoria 

Cijfers mei  

  2015 2016 verschil  

ANTWERPEN 573 575 2 

BRUGGE 446 503 57 

LOCHRISTI 544 513 -31 

SINT-NIKLAAS 238 279 41 

TURNHOUT  226 193 -33 

ZEMST 369 338 -31 

HASSELT 389 378 -11 

KORTRIJK 240 248 8 

HOLSBEEK 266 303 37 

BRUSSEL 398 393 -5 



 

2 
 

LIEGE 242 275 33 

CHARLEROI 216 220 4 

MONS 173 197 24 

FRASNES 148 138 -10 

COURT SAINT ETIENNE 152 169 17 

WELKENRAEDT 106 124 18 

CINEY 170 179 9 

 
Personeelsbestand 

Besluit bestuur 

- Akkoord om Els Van Attenhoven haar tewerkstelling te verhogen 

naar 4/5de opdracht (vanaf 1/9/2016) 

- Akkoord om een jobstudent in te schakelen voor het 

buitenonderhoud tijdens de zomermaanden.  

3. Financiën 
De inkomsten en de uitgaven en de stand van de rekeningen worden 

besproken. Er zijn geen opmerkingen over het financiële verloop. 

 

Ruling 

De ruling is in orde. Hofheide blijft onder het stelsel van de 

rechtspersoonlijkheid. 

 

4. Waterproblematiek 
Toestand woensdag 8/6 

- Dinsdagnacht rond 2 am was het water uit de kelder, met dank aan 

het hele team, die spontaan zijn komen helpen 

- Om 01u30 was Surkijn er ook, en hebben we overlegd wat er allemaal 

woensdag nodig was om opnieuw te kunnen werken (bijkomende 

kabels om vloeraansluitingen te overbruggen) 

- Woensdag rond 10u was de eerste oven opgestart, rond 12u de 2de 

- Derde oven ging niet, een motor had waterschade 

- GEM is donderdag ter plaatse geweest, we hebben de betreffende 

motor kunnen vinden in Genk, die was donderdag per taxi in Hofheide 

- Onze techniekers hebben zelf de motor vervangen, derde oven werkt 

nu ook, was nodig, vandaag, vrijdag 16 crematies 

- Alle firma’s zijn ter plaatse geweest, bestekken opgemaakt 

-  Veel foto’s gemaakt 

- Verzekering was hier woensdag morgen ook, aangifte in orde 

- Elektriciteit was er terug vanaf 14u, woensdag  

- Tel, internet, reservatie systeem, alles werkt opnieuw vanaf woensdag 
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Schade 

- Van alles wat geleden heeft, stuk is, zijn foto’s, zijn bestekken 

- Gemiste crematies: woensdag 6 (maar wel 5 uitgevoerd), donderdag 9 

(wel 11 uitgevoerd), vrijdag 2 (16 uitgevoerd) 

- Waarschijnlijk hebben we wat reservaties gemist, maar uiteindelijk deze 

week nog 52 crematies uitgevoerd 

- Alle plechtigheden zijn doorgegaan 

 

Toekomst op korte termijn 

En voor de toekomst: we moeten gewoon worden aan de 

klimaatverandering, dit kan nog gebeuren. We gaan op korte termijn 

ervoor zorgen dat Hofheide niet afhangt van derden om het water uit 

het gebouw te houden. We hebben nu enorm geluk gehad met 

Lissens, want zonder hen waren we verzopen. Hierbij de mogelijke 

oplossingen: 

Er is een overloop aan de vijver, maar die werkte niet omdat te veel 

water van de velden ook via die overloop kwamen. Er is dus een 

andere weg nodig, vanaf de zone aan de vide: 

Graviteer 

- We laten Lissens een buis steken (gracht graven, buis erin, gracht 

dicht) in de zone aan de vide, die dan in de richting van de N223 

loopt, in de hoop dat dat inderdaad stroomafwaarts gaat) 

- In die buis zullen kleppen moeten steken, om terugvloei te vermijden 

Pomp, generator 

- We zorgen voor een klein tuinhuis aan de waterzuivering 

- Daarin staat komt een generator die ons elektriciteit geeft 

- En er is een zware pomp aanwezig met voldoende debiet om water 

weg te pompen (cf. de tractorpomp van Lissens) 

- Op die manier hangen we niet af van derden 

Gracht overloop 

Onze bestaande overloop gaat via een gracht naar N223, we moeten 

dit verloop eens nakijken, regelmatig, en mogelijke obstructies 

verwijderen 

Verzekering – rampenfonds 

Er wordt een dossier aangelegd met: 

- Facturen interventies 

- Uren personeel 

- Gemiste crematies/plechtigheden 

- Optie: extern expert aanstellen voor raming schade en 

gevolgschade 

Quid extra uren personeel? 

 

Besluit bestuur 
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- Voor het aanbrengen van een afvoerbuis ter hoogte van de vide 

(overloop vijver) kan er contact opgenomen worden met Holsbeek, 

maar dit is zeker een uit te voeren werk 

- Voor het installeren van een container (aan de waterzuivering), met 

een generator en pomp wordt een offerte verwacht, maar ook dit 

lijkt een noodzakelijke ingreep 

- Het ontwerpteam had dit moeten voorzien, de raadsman wordt 

gevraagd om waterramp mee op te nemen in het dossier OT versus 

Hofheide. De extra kosten die Hofheide dient te doen moeten op 

het OT verhaald worden. 

- Voor het personeel: het bestuur dankt iedereen voor de inzet. De 

overuren mogen ofwel uitbetaald worden, ofwel opgenomen 

worden als recup.  

- Er mag een presentje worden aangeboden aan het personeel 

 

5. Problemen met de Jennekensstraat 
- De problemen in de Jennekensstraat zijn gekend, maar raken niet 

opgelost 

- Er was op 20/6 een gesprek (Nele Pelgrims en Jacques Roggen) met 

de burgemeester van Aarschot (dhr. Peeters) 

- Hieruit blijkt dat Aarschot het kruispunt 

Jennekensstraat/Dubbeekstraat voor zijn rekening kan nemen 

- Er dient wel een vraag van de Gouverneur gesteld te worden aan 

het college van Aarschot 

- Er dient (dringend) werk gemaakt te worden van het ontwerp van 

de weg, zodat de onteigeningsprocedure en de 

verkavelingswijziging op het grondgebied van Holsbeek kan 

gerealiseerd worden 

- Bijkomend zal de provincie onderzoeken hoe het water van de 

hellingbaan (richting Jennekensstraat) gebufferd kan worden op de 

site Hofheide 

 

6. Varia 
De voorzitter geeft toelichting op welke manier de uitreiking van de 

cheques voor het goede doel zal v 

 

De Voorzitter     De Directeur 

Marc Florquin     Jacques Roggen 


