VERSLAG CPBW VAN 11/02/2021
GOEDKEURING VERSLAG
•

Het verslag van 10/01/2021 wordt door ACOD niet goedgekeurd. De directie wil het Orgaan Mesor op een andere manier
organiseren. Mesor is een wettelijk deel van het CPBW en daar wij willen wij ons aan houden.

OPVOLGING VERSLAG
•

•

COVID-19: Een gezamenlijke bundel met de huidige aanpassingen van de reglementering werd op de vergadering
toegelicht. De belangrijkste wijziging is het dragen van het mondmasker. Vanaf 05/02/2021 is het dragen van een
mondmasker verplicht voor reizigers en medewerkers. Een chauffeur hoeft geen mondmasker te dragen tijdens het rijden.
Er is wel nog wat onduidelijkheid over het dragen van het mondmasker in de gebouwen. Tijdens het eten en drinken mag
het masker afgezet worden. In alle andere gevallen is het verplicht om het masker aan te houden en de 1.5 meter afstand
te respecteren.
Er zijn in Oost -Vlaanderen van juli 2020 tot januari 2021 23 dieptereinigingen uitgevoerd.

SOCIALE VEILIGHEID.
-

In januari waren er 10 meldingen van overlast en agressie.
Er waren 18 aanvragen om camerabeelden te bekijken, er zijn geen technische defecten vastgesteld.
MIK voor controle: de opleidingen worden opnieuw opgestart, de personen die in aanmerking komen worden uitgenodigd.
ADM-BELEID: De cijfers zijn van het jaar 2020 en dit voor de volledige VVM. Er zijn 2632 alcoholcontroles uitgevoerd waaronder
2401 bij chauffeurs en 231 bij bedienden. Er waren 10 positieve vaststellingen en voor drugs waren er 850 testen uitgevoerd,
enkel bij chauffeurs. Dit leverde 11 positieve resultaten op.

PREVENTIE MAANDVERSLAG
-

Alweer zijn de cijfers niet per TBE opgemaakt, daarom keuren we het verslag opnieuw niet goed. De directie beloofde dat dit in
de toekomst wel zou lukken.

SANITAIRE VOORZIENINGEN
-

Het verplaatsen van het mobiel toilet op de firma AMCOR zal niet mogelijk zijn.
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Werken stelplaatsen:
•

GENTBRUGGE:
ACOD herhaalt voor de zoveelste maal om een airco in de nieuwe portiersloge te Gentbrugge te voorzien. Voorlopig wordt
deze niet geplaatst omwille van de Covid-19 maatregelen.
ACOD vroeg ook of de oude fietsenstalling kan gebruikt worden voor motoren. De directie wist niet meer juist over wat het
ging. Ze waren in de veronderstelling dat er grote aanpassingen moeten gebeuren. We hebben benadrukt dat dit niet zo is,
dit wordt verder opgevolgd.
ACOD vraagt ook om de nieuwe fietsenstallingen beter af te sluiten. ACOD vraagt om een snelle, tussentijdse oplossing. Bv.
het afschermen met HERAS-hekkens.
Rond het parkeerbeleid in Gentbrugge zijn onlangs controles uitgevoerd. Hieruit blijkt volgens de directie dat het
personeel ongedisciplineerd zijn voertuig parkeert. Er gaan bijkomende controles plaatsvinden en indien nodig zullen er
sancties volgen. ACOD benadrukt dat het parkeerplan voor velen nog niet duidelijk is. Personeel van andere stelplaatsen
zijn bvb. niet op de hoogte. We vragen nogmaals duidelijk om de communicatie aan alle personeelsleden te stroomlijnen.
Hofstade: in de stelplaats Hofstade worden de lijnen van de busvakken opnieuw geschilderd in de maanden maart en april.

•

REINIGEN STELPLAATSEN:
De frequentie van het reinigen zal strikter opgevolgd worden. De directie vraagt om opmerkingen van vuile ruimtes en
dergelijke te blijven melden in Planon.

•

BESCHIKBAARHEID VOERTUIGEN.
In Gentbrugge was er in januari dagelijks een tekort aan Albatrosvoertuigen. Die werden vervangen door Hermelijnen.
Deze tekorten zijn grotendeels te wijten aan elektrische defecten.
De problematiek van de bussen in Gentbrugge is dramatisch en gekend door de directie. Er wordt gezocht naar
oplossingen en de directie bekijkt of het mogelijk is om tijdelijk voertuigen in te zetten van andere stelplaatsen.
In Destelbergen waren er 4 standaardbussen en 2 gelede bussen tekort, volgens de directie te wijten aan schade.
In Sint-Niklaas waren er op regelmatige basis 1 à 2 gelede bussen en 1 citybus tekort.
In Hofstade waren er maar cijfers beschikbaar tot 15 januari. Er waren 1 à 2 citybussen tekort.

•

WERKPLAATS ALBATROS.
De goedkeuring om de werkput te verlengen is er. De projectmanager is aangesteld. Weliswaar moet er nog een
omgevingsvergunning aangevraagd worden, pas na goedkeuring hiervan kunnen de werken starten.
Stofmeting Albatros: geen evolutie.
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•

POETSTREMMING ALBATROSSEN
De directie laat ons weten dat er momenteel geen overbruggingen meer zijn. Hierdoor zijn er nu wel problemen met de
afstand van de poetsremmingen. De directie wacht nog op een update van nieuwe software m.b.t. deze remmingen.
Er is enkel nog een probleem met het voertuig 6354.

•

REINIGEN VOERTUIGEN
Er wordt vastgesteld dat er op meerdere stelplaatsen problemen zijn met het reinigen van de voertuigen want die reiniging
is ondermaats. De directie is hiervan op de hoogte. Er zijn nieuwe contractbesprekingen in het vooruitzicht. Het frequenter
reinigen van een voertuig wordt verder bekeken.

Kelder, lokaal begeleiders Gentbrugge
De opfrissingswerken zijn uitgevoerd. Over het herinrichten van deze lokalen is er geen verder nieuws.
•

BUREAUSTOELEN ALGEMEEN.
De aankoop is lopende. ACOD vraagt een oplijsting van het aantal en de locatie waar de stoelen zullen vervangen worden.

•

AD-BLUE TANK (OVERKAPPING) OP DE STELPLAATS KALKEN.
De investeringsaanvraag is ingediend.

•

WEGVERZAKKINGEN, PUTDEKSELS GENT ZUID:
De verzakkingen zullen, van zodra het weer het toelaat, tijdelijk hersteld worden in afwachting van een duurzamere
oplossing.

•

EHBO + BRANDPREVENTIE:
De lijsten zijn in opmaak.
De directie zegt zelf om dit punt met prioriteit te behandelen.
Er zijn nog steeds problemen met het aanvullen van de EHBO-koffers. De directie is hiervan op de hoogte en de nieuwe
werkwijze wordt voorgesteld op een volgend CPBW.

•

RETIBO
Er zijn nog steeds klachten over de lijmresten van de tape die op het toestel wordt aangebracht. ACOD stelt voor om een
andere soort tape te gebruiken.
De digitale aansturing van de rolfilmaanduiding door Retibo werkt nog steeds niet optimaal.

•

MONUMENT GENTBRUGGE
De herstellingen zouden in mei of juni plaats vinden.

•

VEILIGHEIDSRONDGANGEN 2021
De voorlopige datums zijn bekend. Het verloop van deze rondgangen hangen af van de Covid-19 maatregelen.
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NIEUW INGEDIENDE PUNTEN/VARIA DOOR ACOD.
Mobilofoons traminterventie: Er is momenteel een tekort aan mobilofoons bij traminterventie. Er zijn 14 toestellen
besteld, zo zal in de toekomst elke tramoperator zijn toestel hebben. Leveringsdatum is nog niet bekend.

Heropfrissing traminterventie: er wordt opfrissing gevraagd voor alle tramoperatoren. Momenteel zijn fysieke
opfrissingen niet mogelijk door Covid-19 maatregelingen en een tekort aan traminstructeurs. Iedereen zal zijn opleiding
krijgen van zodra dit toegestaan is.
Carwash Sint-Niklaas: er waren problemen met het water in de installatie, hierdoor was er een witte film aanwezig op
deuren en ruiten. Dit probleem zou ondertussen opgelost moeten zijn. Wordt opgevolgd
Verwarming Pantowerkplaats Gentbrugge: de vraag werd gesteld om daar de nodige afscherming en een extra
verwarming te voorzien. Dienst Gebouwen zal dit bekijken.

Beveiliging Panto Albatrossen: de directie deelt ons mee dat alle Albatrosvoertuigen voorzien zijn van deze beveiliging.
Dit zal meegedeeld worden aan het Hoofd Traminterventie.
Veiligheidslijsten bus/ tram: deze lijsten worden nu besproken op het Ergo bus en tramcomité. ACOD wenst deze lijsten te
bepreken per TBE en op de lokale CPBW’s, omdat dit rond veiligheid gaat.
Bestellen veiligheidskledij: na de opstart van de webshop fase 2 zijn er problemen bij het bestellen. Na de bestelling zou
men een track&trace code ontvangen om het pakket te kunnen volgen, dit is momenteel niet nog niet zo. Dit wordt
onderzocht en verder opgevolgd.
Wateroverlast Gentbrugge (motorstalling): de problemen zijn bekend bij de directie. De afvoer wordt verder bekeken en
indien nodig zal het probleem aangepakt worden. We betreuren dat dit zo lang moet duren, er komen al meldingen binnen
sedert september 2020. ACOD vraagt naar alternatieve parkeerplaatsen mocht de parking opengelegd worden tijdens de
werken.

Volgend CPBW op 11 maart 2021
Voor ACOD: Geirnaert Aljosja, Baert Freddy, Onër Tolga en Vranken Kenneth.
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