
 
NIEUWSBRIEF 2019/06 

Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 16 mei 2019.  
 
Dendermonde Hoogveld – Zaak Warrot 
Wichelen, Bellekouter – Dossier Drieghe 
Berlare, Kerkveld – Overdracht wegenis en groen 
Toekomst DDS – Procedure nieuwe directeur 
Toekomst DDS - Verlenging Intercommunale DDS en Beleidsplan 2020-2025 

 
Dendermonde Hoogveld – Zaak Warrot 
De raad van bestuur heeft beslist om te berusten in het arrest van het Hof van Beroep te Gent d.d. 
30/04/2019 inzake de wederoverdracht van het perceel A/1046A gelegen te Dendermonde, 
Vriezenrot en om praktische uitvoering te geven aan het arrest.  
 
Wichelen, Bellekouter – Dossier Drieghe 
De raad van bestuur is akkoord met een ontsluiting van het perceel A/731K via Heuvel, zowel naar 
mobiliteit als nutsleidingen, zolang cumulatief aan enkele specifieke voorwaarden voldaan wordt. 
 
Berlare, Kerkveld – Overdracht wegenis en groen 
De raad van bestuur heeft de gratis overdracht van wegenis en groen naar de gemeente Berlare 
goedgekeurd. 
 
Toekomst DDS – Procedure nieuwe directeur 
De raad van bestuur heeft beslist om de opdracht ‘vacature Algemeen Directeur voor DDS-Verko’ toe 
te vertrouwen aan het bureau Tom De Baere bvba. De voorzitters en ondervoorzitters van DDS en 
Verko zullen uitgenodigd worden om de invulling van deze vacature te bespreken. 
Verder heeft de raad van bestuur beslist om vennoot te worden van Poolstok om in de toekomst 
beroep te kunnen doen op de aangesloten partners met betrekking tot personeel- en 
organisatiebeheer. 
 
Toekomst DDS – Verlenging Intercommunale DDS en Beleidsplan 2020-2025 
De raad van bestuur heeft beslist om de opdracht tot begeleiding van de verlenging van 
Intercommunale DDS en het opmaken van het beleidsplan 2020-2025 toe te vertrouwen aan het 
studiebureau Idea Consult met als projectleider Bart Van Herck.  
De visie-elementen betreffende de verlenging van Intercommunale DDS worden aan het 
studiebureau Idea Consult als input voor hun opdracht gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
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

