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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2017/015 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 9 augustus 2017 te 14.00 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

Aanwezig: de Dame en Heren Jan Creemers, Voorzitter, Mathieu Smeets, Ondervoorzitter, 

Monique De Witte, Directeur wnd en Jan Moonen, Secretaris. 

 

Verontschuldigd: de Heren Hubert Brouns, Deskundige en Erik Opdenakker, Directeur. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 26 juli 2017 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité besluit de huurovereenkomsten met een klant op te zeggen tegen de 

eerstvolgende vervaldag. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffende de aanvraag van de 

omgevingsvergunning voor de omgevings- en terreinherinrichting. 

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

watersportaccommodaties. 

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

prijsvraag voor het aangaan van ene lening. 

 

Het Directiecomité keurt de opleiding voor een medewerker goed. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de levering van watertappunten voor de O-steiger. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de asfaltwerken te Heerenlaak en zal aan de Raad 

van Bestuur vragen om dit besluit te bekrachtigen. 

 

Het Directiecomité gunt de opdracht voor de aanplanting van het talud in Heerenlaak tussen 

steigers A tot F en zal aan de Raad van Bestuur vragen om dit besluit te bekrachtigen. 

 

Het Directiecomité keurt het bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de omgeving 

van De Maasnimf goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de besprekingen met een 

concessionaris. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het verslag van de gebruikersvergadering 

Noordoostoever. 

 

Het Directiecomité keurt de deelname aan de voorgestelde beurzen in 2018 goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van een uitnodiging, de voorzitter zal in zijn functie van 

burgemeester van Maaseik aanwezig zijn. 

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed.  

 

Het Directiecomité formuleert een antwoord aan de Gemeente Kinrooi inzake een evenement. 
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Het Directiecomité neemt kennis van de geplande infovergadering betreffende de aanvraag van 

milieuvergunning voor de verontdieping van de grindplas door Rekin.. 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 

 


