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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 21 februari 2019.  
 
Dendermonde, Hoogveld - Dagingsovereenkomst IRCEB-DDS 
Dendermonde, Hoogveld - Aankoop onroerend goed Wissenstraat 22 door Immo 
Dendermonde, Hoogveld - Aankoop onroerend goed Vriesenrot 26 door MDR Immo nv 
Dendermonde, Hoogveld - Aankoop onroerend goed Wissenstraat 17 door DLG Invest 
Wetteren, Koedreef – Aankoop onroerend goed Honderdweg 24 door Immo Vlassenroot 
Wichelen, Meerbos – Aanstelling ontwerper infrastructuur- en omgevingswerken 
Dendermonde, Begijnhof Sint-Alexius – Gunning  voor de aanleg van externe riolering  
Dendermonde, Vlietberg – Aanstellen raadsman onteigeningsdossier 
Aanwerving landmeter: selectieprocedure 
Annulering en vaststelling nieuwe datum Bijzondere Algemene Vergadering  
 
Dendermonde, Hoogveld - Dagingsovereenkomst IRCEB-DDS 
De raad van bestuur keurt de dadingsovereenkomst tussen IRCEB Dendermonde nv en DDS goed. 
 
Dendermonde, Hoogveld - Aankoop onroerend goed Wissenstraat 22 door Immo Verbeken 
De raad van bestuur gaat akkoord met de aankoop van het onroerend goed Wissenstraat 22 
(eigendom IRCEB) door Immo Verbeken (Transport Verbelen/Verbeken Technics) onder bepaalde 
voorwaarden. Dit akkoord blijft geldig tot 27 juni 2019. 
 
Dendermonde, Hoogveld - Aankoop onroerend goed Vriesenrot 26 door MDR Immo nv 
De raad van bestuur gaat akkoord met de aankoop van het onroerend goed Vriesenrot 26 (eigendom 
van Interduct Ventilation) door MDR Immo nv (Metaalwerken De Roos) onder bepaalde 
voorwaarden. Dit akkoord blijft geldig tot 27 juni 2019. 
 
Dendermonde, Hoogveld - Aankoop onroerend goed Wissenstraat 17 door DLG Invest 
De raad van bestuur gaat akkoord met de aankoop van het onroerend goed Wissenstraat 17 
(eigendom van IMS Management nv) door DLG Invest (Lightplus bvba) onder bepaalde voorwaarden. 
Dit akkoord blijft geldig tot 27 juni 2019. 
 
Wetteren, Koedreef – Aankoop onroerend goed Honderdweg 24 door Immo Vlassenroot 
De raad van bestuur gaat niet akkoord met de aankoop van het onroerend goed Honderdweg 24 
(eigendom Universa) door Immo Vlassenroot (Romi Laundry Services), tenzij er voldaan wordt aan 
bepaalde voorwaarden.  
 
Wichelen, Meerbos – Aanstelling ontwerper infrastructuur- en omgevingswerken 
De raad van bestuur beslist om de opdracht voor de aanstelling van een ontwerper voor de 
uitbreidingszone lokaal bedrijventerrein Meerbos toe te wijzen aan SWBO bvba, St-Christianastraat 
25, Dendermonde voor een ereloonpercentage van 4,60% ten opzichte van de kostprijs van de 
werken (exclusief BTW).  
 
Dendermonde, Begijnhof Sint-Alexius – Gunning  aanleg van externe riolering  
De raad van bestuur beslist om na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking de externe 
rioleringswerken te gunnen aan de firma KVGT, Zwaarveld 77, Hamme voor een bedrag van 
48.089,72 euro (inclusief 6% BTW).  
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Dendermonde, Vlietberg – Aanstellen raadsman onteigeningsdossier 
De raad van bestuur beslist om advocaat Sven Boullart te mandateren om de verdere procedure in 
herziening te voeren, zowel betreffende de huidige dagvaarding, alsook bij de eventueel volgende 
herzieningsprocedures ingesteld door andere onteigenden en bij eventueel latere beroeps- en/of 
cassatieprocedures. 
 
Aanwerving landmeter: selectieprocedure 
De raad van bestuur beslist om over te gaan tot de aanwerving van een landmeter die voldoet aan de 
functiebeschrijving ‘Landmeter-expert’ en gaat akkoord met de voorgestelde selectieprocedure. 
 
Annulering en vaststelling nieuwe datum Bijzondere Algemene Vergadering  
De raad van bestuur beslist om de Bijzondere Algemene Vergadering op 21 maart 2019 te annuleren 
en samen te roepen op donderdag 4 april 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kan in het kader van de openbaarheid van bestuur een volledige versie van de notulen opvragen 
mits een brief over te maken aan DDS, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde. 
 
Indien u een klacht wenst in te dienen tegen één van bovenstaande besluiten kan u zich rechtstreeks 
wenden tot de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer.  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

