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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 4 juli 2019. 
 
Bedrijventerrein Dendermonde Hoogveld – Overname bedrijfspand, Vlassenhout 9 
Bedrijventerrein Dendermonde Hoogveld – Overname bedrijfspand, Vlassenhout 3 
Bedrijventerrein Lebbeke, D’Helst  – Overname bedrijfspand, D’Helst 16 
Bedrijventerrein Wetteren, Vantegem – Huur bedrijfsgebouwen, Vantegemstraat 39 
Verkaveling Giezeveld fase II: herkeuring elektriciteit 8 huurwoningen 
Toekomst DDS – Visienota 
Verlenging DDS – Voorstel modelbesluit en statutenwijziging 
Verlenging DDS – Buitengewone Algemene Vergadering op maandag 14 oktober 
 
 
Bedrijventerrein Dendermonde Hoogveld – Overname bedrijfspand, Vlassenhout 9 
De raad van bestuur heeft beslist om niet akkoord te gaan met de overname van het bedrijfspand te 
Dendermonde, Vlassenhout 9 van Speed unit nv (thans Coyzy Casa nv) door SRT bv, tenzij er wordt 
voorzien in bepaalde voorwaarden.   
 
Bedrijventerrein Dendermonde Hoogveld – Overname bedrijfspand, Vlassenhout 3 
De raad van bestuur heeft beslist om niet akkoord te gaan met de overname van het bedrijfspand te 
Dendermonde, Vlassenhout 3 van Buslot Automotive Group bvba door SB Moto’s, tenzij er wordt 
voorzien in bepaalde voorwaarden.    
 
Bedrijventerrein Lebbeke, D’Helst  – Overname bedrijfspand, D’Helst 16 
De raad van bestuur gaat akkoord met de overname van het bedrijfspand D’Helst 16 van APRO nv 
door Duborco bvba onder bepaalde voorwaarden. 
 
Bedrijventerrein Wetteren, Vantegem – Huur bedrijfsgebouwen, Vantegemstraat 39 
De raad van bestuur heeft beslist om Belgo Metal CW een huurcontract aan te bieden voor 2 jaar 
(stilzwijgend verlengbaar voor telkens 1 jaar) aangepast aan de verminderde ruimtebehoefte van 
Belgo Metal CW en mits inachtname van bepaalde voorwaarden. 
Zolang er geen nieuwe huurovereenkomst met Belgo Metal CW wordt afgesloten, zal de bestaande 
overeenkomst met telkens een maand verlengd worden. 
Het bestaande huurcontract van Engie Fabricom wordt uitgebreid met extra kantoorruimte, 
buitenopslag en parkings. De magazijnruimte en buitenopslag die op heden door Belgo Metal CW 
worden gehuurd, zullen te huur worden gesteld. 
 
Verkaveling Giezeveld fase II: herkeuring elektriciteit 8 huurwoningen 
De raad van bestuur heeft beslist om de herkeuring van de elektriciteit van 8 huurwoningen in de 
verkaveling Giezeveld fase II te gunnen aan de firma bvba EIW uit Wetteren, voor een bedrag van 
10.290 euro (exclusief btw). 
 
Toekomst DDS – Visienota 
De raad van bestuur heeft studiebureau Idea Consult de opdracht gegeven om de voorgestelde 
visienota verder aan te passen. 
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Verlenging DDS – Voorstel modelbesluit en statutenwijziging 
De raad van bestuur zal het voorstel modelbesluit en statutenwijziging bezorgen aan de 
gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten.  
 
Verlenging DDS – Buitengewone Algemene Vergadering op maandag 14 oktober 
De raad van bestuur heeft beslist om een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op 
maandag 14 oktober om 19u in de kantoren van DDS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

