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Beknopte besluitenlijst van de vergadering 2018/003 van het Directiecomité van de DV 

Marec, gehouden op woensdag 14 februari 2018 te 14.00 uur in de maatschappelijke zetel, 

Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi. 

 

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

Opdenakker, Directeur en Jan Moonen, Secretaris. 

 

Verontschuldigd: de Heer Hubert Brouns, Deskundige. 

 

 

Het verslag van het Directiecomité van 24 januari 2018 wordt goedgekeurd. 

 

Het Directiecomité besluit een juridisch dossier af te sluiten aangezien volledig inning werd 

bekomen. Een ander dossier wordt afgesloten met boeking van het definitieve verlies. 

 

Inzake Kinjoy / Marec: 

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

omgevingsvergunning alsook van de noodzaak tot afsluiting van de 

erfpachtovereenkomst tussen de beide gemeenten en Marec om de rooilijnen af te 

bakenen. 

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

nutsmaatschappijen. 

- Neemt het Directiecomité kennis van het financiële plaatje betreffende de geplande 

werken. 

- Neemt het Directiecomité kennis van de werfverslagen betreffende het zeilgebouw. 

- Besluit het Directiecomité op meerdere plaatsen prijs te vragen voor de materialen voor 

inrichting van het zeilgebouw. 

- Neemt het Directiecomité kennis van het geplande overleg met de surfers. 

- Bespreekt het Directiecomité de mogelijkheden betreffende de plannen voor het nieuw 

op te richten kantoor, woning en sanitair en laat de plannen herbekijken met de architect. 

- Neemt het directiecomité kennis van de stand van zaken betreffend ede drijvende villa’s 

en de noodzaak van afsluiting van de erfpachtovereenkomst tussen de beide gemeenten 

en Marec teneinde dit project te realiseren. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de aanmeervergunning voor de rondvaartboot te Thorn 

en Stevensweert en keurt de kostennota goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de activering van het dossier voor de 

erfpachtovereenkomsten bij de landmeter. 

 

Het Directiecomité keurt enkele opleidingen goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van het met een concessionaris bereikte akkoord betreffende 

het plan voor heraanleg van de omgeving rond de concessie en de timing van de werken. 

 

Het Directiecomité geeft betreffende de levering van de nieuwe G-steiger in De Spaanjerd 

aanvangsbevel voor maandag 15 april 2018. 

 

Het Directiecomité keurt de dagorde voor de Raad van Bestuur van 6 maart 2018 goed. 
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Het Directiecomité keurt een afvaardiging goed. 

 

Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken en het geplande overleg met een 

concessionaris. 

 

Het Directiecomité keurt de tarieven en voorwaarden voor toelating van vissers niet-leden van 

de visclub tot de slipway aan de NO-oever  goed. 

 

Het Directiecomité keurt de deelname aan enkele beurzen in 2019 goed.  

 

Het Directiecomité keurt de datum voor de volgende vergadering goed. 

 

 

 

 

 

De Secretaris De Voorzitter 

 

 

 

 

Jan Moonen Jan Creemers 


