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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/013 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 12 juli 2017 te 14.00 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, Hubert 

Brouns, Deskundige, Erik Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 28 juni 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Betreffende Kinjoy / Marec: 

- Neemt het Directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de bouwaanvraag 

voor de omgevings- en terreininrichting. 

- Neemt het Directiecomité kennis van het nieuwe ontwerp van de nieuw op te richten 

gebouwen. 

- Neemt het Directiecomité kennis van het verslag van de coördinatievergadering van 10 

juli. 

- Neemt het Directiecomité kennis van het emailbericht van een concessionaris. 

- Neemt het Directiecomité kennis van het financieel kader van de geplande 

investeringen. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de controle voor de Blauwe Vlag en Groene Sleutel 2018.. 

 

Het Directiecomité keurt het programma en budget van de personeelsreis goed. 

 

Het Directiecomité keurt het verlof van de directeur goed en duidt de waarnemende directeurs 

aan. 

 

Het Directiecomité keurt het bestek en de lijst met aan te schrijven leveranciers voor de heraanleg 

van de grasmat aan het strand in Heerenlaak goed. 

 

Het Directiecomité besluit de werken aan de P-steiger voorlopig te aanvaarden, keurt de 

vorderingsstaat goed en geeft 50% van de borgstelling vrij. 

 

Het Directiecomité wisselt van gedachten over het dossier tegen een concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende een concessionaris. 

 

Het Directiecomité machtigt de directeur om verder te onderhandelen met een concessionaris. 

 

Het Directiecomité keurt de voorgestelde overeenkomst voor de exploitatie van het Waterpark 

bij De Steenberg goed en laat deze overmaken aan de uitbater. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van een uitnodiging. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de geluidsoverlast op 8 juli 2017 door een gebuur in 

Heerenlaak en de klachten hierover. 

 

Het Directiecomité besluit aan het Schepencollege van Kinrooi te melden dat Marec enkel 

akkoord gaat met bepaalde activiteiten in het recreatiegebied De Spaanjerd. 
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Het Directiecomité bespreekt een vraag van de leden. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 

 


