VERSLAG CPBW VAN 14/01/2021
GOEDKEURING VERSLAG
•

Verslag van 10/12/2020 is niet goedgekeurd, er moeten enkele aanpassingen gebeuren zoals vermelding van TBE OVL,
datum en correct e-mailadres. Er is ook gevraagd om het aantal afkortingen zoveel mogelijk te beperken.

OPVOLGING VERSLAG
•

•

COVID-19: ACOD merkt op dat de zeepdispensers en handdoekrollen nog steeds op verschillende plaatsen te weinig
opgevuld en vervangen worden. We vragen om bijkomende rekjes te plaatsen zodat reserve rollen niet op de grond
moeten liggen. Sommige ontsmettingszuilen vertonen ook defecten.
Houders papierrollen zullen tegen eind januari geplaatst zijn volgens de preventiedienst.
ACOD vraagt of de werknemers van De Lijn ook behoren tot de groep van essentiële beroepen om zo voorrang te krijgen bij
de vaccinaties. We vragen om druk uit te voeren bij de regering om dit te bekomen.
ACOD vraagt hoe het zit met de rondgang voor de rustlokalen in Gentbrugge. Tot op heden is deze nog niet doorgegaan en
deze rondgangen zijn jaarlijks wettelijk verplicht. De directie heeft nieuwe data voorgesteld onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen rond COVID-19.
ACOD vraagt om de hygiëne van de drankfonteinen en het aanvullen van de bekerhouders nauwlettend op te volgen. Dit is
al meermaals gemeld.
Koffie-, frisdrank- en snoepautomaten: ACOD doet zijn beklag over de aanhoudende problematiek met de automaten. Er
zijn verschillende langdurige defecten.
We vragen wel om de defecten te blijven melden in Planon. ACOD benadrukt dat de herstellingen sneller moeten
gebeuren. Ook vragen we om spoed te zetten achter het vervangen van de huidige automaten.

SOCIALE VEILIGHEID.
-

Er werden verschillende meldingen gemaakt: 4 maal voor verkeersagressie
3 inbreuken op het dragen van mondmasker
2 dronken reizigers die voor overlast zorgden
3 maal voor openbare zedenschennis

-

Er zijn 51 opgevraagde camerabeelden waarvan 2 defecten werden gemeld.
MIK voor controle: er is navraag gedaan bij binnenlandse zaken, voorlopig geen verdere info.
De brandweer heeft een controle uitgevoerd op de stelplaats Hofstade, de brandpreventie op de stelplaats was in orde.

PREVENTIE MAANDVERSLAG.
-
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De cijfers werden niet tijdig doorgegeven naar ons. We kregen wel een EXEL te zien.
Er waren 23 arbeidsongevallen voor stad en 20 voor streek in 2020 (exclusief december).

SANITAIRE VOORZIENINGEN
-

Het mobiel toilet op de site van AMCOR staat dus wel degelijk op een privéterrein. De directie zal contact opnemen met de
eigenaar om te kijken of deze kan verplaatst worden op hetzelfde terrein. De vraag is ook gesteld om te bekijken of er een
aparte plaats kan voorzien worden om een bus te stationeren.

WEERHOUDEN PUNTEN.
•

WERKEN STELPLAATSEN.
ACOD heeft nogmaals vragen over de airco in de nieuwe portiersloge te Gentbrugge. Wordt verder onderzocht.
ACOD vraagt of de oude fietsenstalling kan gebruikt worden voor motoren. De oude fietsenstalling zou in gebruik blijven
maar er zal verder bekeken worden of het plaatsen van motoren geen probleem vormt.
ACOD vraagt om de nieuwe fietsenstallingen beter af te sluiten. De preventiedienst is ter plaatse komen kijken om deze
beter te kunnen beveiligen. Er zal een plan opgesteld worden met de aanpassingen.
In de stelplaats Hofstade zouden de lijnen van de busvakken opnieuw geschilderd worden in de maanden maart en april.
De werken over de herinrichting van de kleedkamer (douche) in Hofstade zijn nog steeds niet gestart.
Idem voor de nooduitgang in St-Lievens- Houtem.
Het reinigen van de lokalen van de Rijschool in Destelbergen verloopt nog niet optimaal. Er wordt gevraagd om de
reiniging dagelijks te doen, dit na 16u.
Hofstade, St. Lievens Houthem: de ledverlichting is besteld en zal geplaatst worden vanaf de 2de helft van januari 2021.
Stelplaats Zomergem, de persluchtinstallatie zal deels vervangen worden om bij nieuwe lekken niet de volledige installatie
te moeten uitschakelen.

•

BESCHIKBAARHEID VOERTUIGEN.
In GB was er een dagelijks tekort van 3 tot 7 gelede bussen.
In DB geen tekort omdat de gelede voertuigen vervangen werden door standaard voertuigen.
In St-Niklaas ontbrak er één citybus, die vervangen werd door een standaard voertuig.
In Hofstade ontbrak er één citybus, die vervangen werd door een standaard voertuig.
Gedurende de gehele maand december was er een tekort aan Albatrosvoertuigen.

•

WERKPLAATS ALBATROS.
Het verlengen van de werkput kan pas starten na goedkeuring door de raad van bestuur.
Stofmeting Albatros: ACOD vraagt om hier met spoed naar een oplossing te zoeken.

•

ROLBRUG CARWASH
Geen evolutie.

•

POETSTREMMING ALBATROSSEN
De update is nog altijd niet uitgevoerd, daarom hebben we de directie duidelijk gemaakt als dit door de constructeur niet
op papier wordt gezet de directie verantwoordelijk is indien er zich een incident voordoet. Er zullen testen worden gedaan
waarbij Bombardier dit online zal volgen, eind januari zal men hierover verder communiceren.
ACOD vraagt nogmaals naar de lijst van overbrugde voertuigen.

•

REINIGEN VOERTUIGEN
In St- Niklaas zijn er de laatste 2 weekends geen reinigingen gebeurd van de voertuigen. Er is gevraagd om hier meer
controle op uit te voeren.
ACOD meldt dat er zich op andere stelplaatsen ook problemen voortdoen met de reiniging van voertuigen.

•

KELDER, LOKAAL BEGELEIDERS GENTBRUGGE
Op vraag van ACOD starten volgende week de opfrissingswerken. Hierbij vragen we wat deze werken juist inhouden en
wie dit zal opvolgen.
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•

NIET ERGONOMISCHE STOELEN.
De Preventiedienst heeft hier nog geen actie in ondernomen, de rondgang is nog steeds niet kunnen doorgaan. Deze moet
nog ingepland worden. Ook de tafels voor de Rijschool zullen ter plaatse bekeken worden. ACOD vraagt om hier toch
spoed achter te zetten.

•

AD-BLUE TANK (OVERKAPPING) OP DE STELPLAATS KALKEN.
Geen evolutie

•

WEGVERZAKKINGEN, PUTDEKSELS GENT ZUID.
De directie zal navragen bij de Stad Gent of De Lijn zelf tijdelijke herstellingen kan uitvoeren.
De directie heeft hierop nog steeds geen antwoord, ACOD vraagt of we deze herstellingen tijdelijk in eigen beheer kunnen
doen.

•

EHBO + BRANDPREVENTIE
ACOD vraagt een update van de lijsten met EHBO-verantwoordelijken. Deze zijn niet up-to-date.
De nieuwe preventieadviseur zal hier met spoed werk van maken.
Opvullen EHBO-koffers zal in de nabije toekomst gebeuren door een externe firma, voorlopig zal dit nog door eigen
personeel gebeuren.
Voor de opfrissingscursus EHBO zal men zich binnenkort kunnen inschrijven.
De lijst met de brandpreventie-teams zal herbekeken worden door de plaatselijke preventieadviseur en de opleidingen
zullen opnieuw ingepland worden in de nabije toekomst.

•

MESOR
De directie wil de huidige werking wijzigen en uniformiseren. ACOD benadrukt dat de huidige werking moet behouden
blijven. Dit is een deel van het CPBW en dit orgaan afbouwen is nadelig voor de collega’s.
Andere vakorganisaties reageren hier jammer genoeg niet op.

•

RETIBO
De nieuwe update i.v.m. de rolfilm verloopt niet optimaal. Het verzetten van de rolfilm zou automatisch moeten verlopen
maar blijft dikwijls hangen. Ook komen er op verschillende voertuigen “ SOS politie” of “geen dienst”. De directie zal dit
nakijken.

NIEUW INGEDIENDE PUNTEN/VARIA DOOR ACOD.
•

MONUMENT GENTBRUGGE
We vragen om de omgeving van het monument op te frissen. De houten omheining is ook op verschillende plaatsen
losgekomen en dient vervangen te worden.

•

VEILIGHEIDSRONDGANGEN 2021
We vragen nieuwe data voor de verplichte rondgangen. ACOD betreurt dat deze niet zijn doorgegaan in 2020 ondanks de
wettelijke verplichting. Hierdoor heeft ACOD een klacht ingediend bij het FOD.

•

OPVOLGING INGEDIENDE PUNTEN
ACOD vraagt om de ingediende punten sneller te behandelen en op te lossen.

Volgend CPBW op 11 februari 2021
Voor ACOD: D’Haese Kristoff, Geirnaert Aljosja, Baert Freddy, Onër Tolga en Vranken Kenneth.
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