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Deinze, 19 april 2021 
 
 
Demival persmoment – aanleg voetpaden Izone6 en zwerfvuilactie  
 
 
Demival medewerkers en stad Deinze openen officeel nieuwe voetpaden 
 
Demival is een groot maatwerkbedrijf in Deinze dat zich inzet om aan ruim 450 mensen 
met een arbeidsbeperking al dan niet tijdelijk zinvol en lonend werk aan te bieden. Met 
een omkadering van 150 medewerkers, duurzame bedrijfsprocessen, infrastructurele en 
sociale investeringen wil het bedrijf zowel op ecologisch vlak (gericht op de 
bedrijfswerking) als op sociaal vlak (gericht naar de medewerkers) het algemeen welzijn 
verhogen. 
Maar dat algemeen welzijn stopt niet aan de deur van het bedrijf.  Ook daarbuiten is het 
welzijn en de veiligheid van de medewerkers van groot belang. Welzijn is niet ‘begrenst’ 
en daarom is samen met het stadsbestuur van Deinze een actieplan opgemaakt voor een 
veiligere omgeving rond het bedrijf.  Met succes. 
 
Nood aan voetpaden 
 
Een 18-tal maanden geleden zijn gemotiveerde gesprekken met stad Deinze gestart over de 
mobiliteit van de maatwerkers van Demival.  Er is toen werk gemaakt van het in beeld 
brengen van de verkeersstromen van de maatwerkers. Bij Demival werken er namelijk meer 
dan 600 werknemers in dagploeg. Iedereen komt dus ’s morgens gelijktijdig toe en ’s avonds 
vertrekt iedereen op hetzelfde tijdstip. Dit zorgt voor een complexe verkeersstroom.  
Een groot van de medewerkers wordt collectief vervoerd door bussen, georganiseerd door 
Demival of komt met de auto naar het werk. Daarnaast zijn heel wat medewerkers die met 
de fiets komen.  Voor deze groep is onlangs een gratis fietshelmen actie opgezet.  Maar er 
wandelen ook dagelijks veel medewerkers van en naar haltes van openbaar vervoer.  Voor 
deze laatste groep is een veilige omgeving extra belangrijk en heeft de stad beslist te 
investeren in nieuwe voetpaden. 
Voordien waren de maatwerkers gedwongen om een vast traject af te stappen via de 
bermen van de weg, nu zijn er voetpaden aangelegd.  Demival is de stad dankbaar voor deze 
nieuwe weginfrastructuur, die uiteraard ook andere bedrijven in Izone 6 ten goede komt, 
maar zeker de eigen medewerkers. 
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Weginfrastructuur 
 
Stad Deinze investeerde op een snelle en slimme manier in nieuwe weginfrastructuur.  Zo is 
er aan de uitgang van Demival een verhoogde oversteek met zebrapad aangelegd en zijn er 
aansluitend voetpaden voorzien tot aan de N43 (Kortrijksesteenweg) waar het openbaar 
vervoer halt houdt.  Ook naar de andere kant tot aan het viaduct, richting Tweebruggenlaan, 
worden in de lente dit jaar nog voetpaden voorzien.  De voetpaden zijn aangelegd in 
duurzame, waterdoorlaatbare materialen. 
 
 
 
Feestelijke intrede met aandacht voor zwerfvuil 
 
Demival apprecieert de investeringen van stad Deinze en wil hier samen met het personeel 
extra aandacht aan besteden.  Het bedrijf combineert het inhuldigen met een actie rond het 
bestrijden van zwerfvuil. 
Aandacht voor een propere omgeving maakt deel uit van de actieplannen rond 
duurzaamheid. Concreet wordt door de veiligheidsambassadeurs (schakelfunctie tussen 
preventie-adviseurs en maatwerkers) op de werkvloer op continue basis aandacht besteed 
aan orde en netheid.  Ter gelegenheid van de voetpaden actie wordt de focus op de 
omgeving rond het bedrijf gelegd.  Op 19 april 2021 zullen de veiligheidsadviseurs de 
maatwerkers feestelijk begeleiden op de voetpaden en met enkele gadget extra aandacht 
vragen voor preventie van zwerfvuil. Zo plaatste Demival op strategische plaatsen extra 
vuilbakken met affiches tegen zwerfvuil. 
 
Op deze manier worden duurzame realisaties en positieve acties zo vaak als mogelijk 
gecombineerd.  Het komt het algemeen welzijn van iedereen ten goede. 
Meer informatie over het bedrijf vindt u op de vernieuwde website: www.demival.be.  
 
 
 
 
Informatie: 
 
Demival – algemeen directeur Filip Walraeve – info@demival.be - 09 386 33 29  
 
Pers voor Demival – Zalm.biz – Yannic Demeyer – yannic.demeyer@zalm.biz – 0497 480 657 
 
 
 
 


