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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 13 juni 2019.  
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Toekomst project Scheldedijk 
De raad van bestuur van DDS besloot om af te zien van de aankoop en de herontwikkeling van het 
terrein aan de Scheldedijk nr. 50 in Grembergen omwille van het zwaar verlieslatende karakter van 
het project. 
 
Overname bedrijfspand – Hoogveld Dendermonde 
De raad van bestuur keurde onder bepaalde voorwaarden de overname goed van het bedrijfspand 
van Hanoman op het Hoogveld in Dendermonde door het Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen. 
Het pand heeft een oppervlakte van 2.787 m². Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen kent een 
gestage groei en wil op de aangekochte site een modern gebouw optrekken dat beter geschikt is 
voor (niet-)dringend ziekenvervoer na afbraak van het bestaande gebouw. Het bedrijf voorziet in de 
aanwerving van 3 geschoolde werknemers binnen het jaar na de ingebruikname van het nieuwe 
gebouw. 
 
Overname bedrijfspand – Hoogveld Dendermonde 
De raad van bestuur keurde onder bepaalde voorwaarden de overname goed van het bedrijfspand 
van Ambulance Centrum Oost-Vlaanderen op het Hoogveld in Dendermonde door visbedrijf AB 
Invest. 
Het pand heeft een oppervlakte van 3.455 m². Via deze investering kan AB Invest de totale 
bedrijfsoppervlakte uitbreiden tot 8.318 m², want er is nood aan bijkomende opslagruimte. Het 
bedrijf voorziet in de aanwerving van 8 geschoolde en 2 ongeschoolde werknemers binnen het jaar 
na de ingebruikname van de nieuwbouw. 
 
Overname bedrijfspand – Meerbos Wichelen 
De raad van bestuur keurde onder bepaalde voorwaarden de overname goed van het bedrijfspand 
van BVT nv (oppervlakte: 11.809,60 m²) op het bedrijventerrein Meerbos in Wichelen door de nieuw 
op te richten patrimoniumvennootschap BMVK (met exploitatievennootschappen Guido Valcke bvba 
en Tech-Wood) als gevolg van de partiële splitsing van BVT nv. Het bedrijf is onder andere 
gespecialiseerd in fabricatie, import en export, groothandel, verhuring en montage van (voorwerpen 
in) hout.   
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Afbetalingsplan huurschulden – reorganisatieplan Belgo Metal CW Vantegem Wetteren 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel voor het afbetalingsplan betreffende de 
huurschulden van Belgo Metal CW nv op het bedrijventerrein Vantegem in Wetteren. 
 
Verhuur vrijliggende zone ABOG – Vantegem Wetteren 
De raad van bestuur ging onder bepaalde voorwaarden akkoord met de verhuur van een vrijliggende 
zone aan ABOG, gevestigd op het bedrijventerrein Vantegem in Wetteren, voor het stallen van 
voertuigen en containers zonder risico op bodemverontreiniging. 
 
Herkeuring elektriciteit – huurwoningen Giezeveld Wetteren 
De raad van bestuur kende de opdracht voor de herkeuring van elektriciteit in 4 woningen in 
verkaverling Giezeveld in Wetteren toe aan het bedrijf EIW in Wetteren voor een bedrag van 4.005 
euro (excl. btw). 
 
Herkeuring elektriciteit – winkelpanden en appartementen Catalpa Wetteren 
De raad van bestuur kende de opdracht voor de herkeuring van elektriciteit in 4 winkelpanden en 19 
appartementen in residentie Catalpa in Wetteren toe aan het bedrijf EIW in Wetteren voor een 
bedrag van 21.012 euro (excl. btw). 
 
Feedback vacature nieuwe directeur 
De voorzitter gaf feedback over het intakegesprek met bureau Tom De Baere. 
 
Feedback verlenging DDS en nieuw beleidsplan  
De waarnemend algemeen directeur gaf feedback over de activiteiten van studiebureau Idea 
Consult. 
 
Evaluatie personeel 
De raad van bestuur keurde de loonsverhoging van de beoordeelde medewerkers goed volgens de 
vastgelegde barema’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

