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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag  17 september. 
 
Toekomst DDS 
Uitrol strategisch plan DDS 
Subsidiedossier klimaatgroep: stand van zaken 
Versterkt streekbeleid: plan van aanpak 
Streekmotor23: aanvraag structureel partnerschap 
 
Statutair 
Kostendelende vereniging: stand van zaken 
 
Personeel 
Heropstart vacature directeur DDS 
 
Economische expansie 
Dendermonde: Bedrijventerrein Hoogveld 
Dendermonde: Bedrijventerrein Steenkaaistraat 
Hamme: Bedrijventerrein Zwaarveld 
 
Grondbeleid en woningbouw 
Dendermonde: Vlietberg 
Hamme: Residenties Hollandshof, Amaryllis en Sint-Anna 
Wichelen: huurwoningen Reukens 
Buggenhout: huurwoningen Putbos 
Wetteren: Vantegemstraat 39 
 
 
Toekomst DDS 
 
Uitrol strategisch plan DDS 
De raad van bestuur neemt akte van de resultaten van de bezoeken van de voorzitter, waarnemend 
directeur en IDEA-consult aan de colleges van de 8 DDS-gemeenten. 
 
Subsidiedossier klimaatgroep: stand van zaken 
De raad van bestuur keurt het voorgestelde plan van aanpak van het project ‘lokale klimaatactie 
2020’ goed. Via dit project zullen bedrijven in de regio gestimuleerd en ondersteund worden naar 
een lager energieverbruik, een meer efficiënte planning en meer hernieuwbare energie.  
 
Versterkt streekbeleid: plan van aanpak 
De raad van bestuur neemt kennis van en gaat akkoord met de beschreven aanpak m.b.t. de 
doorstart van het versterkt streekbeleid op het niveau Waas & Dender, en geeft opdracht deze 
aanpak verder uit te werken.  
 
Streekmotor23: aanvraag structureel partnerschap 
De raad van bestuur beslist om zoals Solva, Interwaas en Veneco haar schouders te zetten onder de 
oprichting van een nieuwe regionale streekmotor in het werkingsgebied van DDS binnen een 
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streekfonds Oost-Vlaanderen, ten gunste van de streek en de bevolking, voor een bedrag van 12.500 
euro/jaar gedurende 5 jaar.  
 
Statutair 
 
Kostendelende vereniging: stand van zaken 
De raad van bestuur keurt de voorgestelde aanpak voor de aparte oprichting van een kostendelende 
vereniging (KVD) goed en beslist om adviesbureau Grant Thomson Accountants en 
Belastingconsulenten in te schakelen voor de ondersteuning bij de formele en technische aspecten 
van de verdere implementatie voor een geschatte kostprijs van 16.000 euro, exclusief btw.  
 
Personeel 
 
Heropstart vacature directeur DDS 
De raad van bestuur beslist om de procedure Directeur DDS opnieuw op te starten volgens de 
aangegeven tijdslijn, en het adviesbureau Tom Debaere aan te stellen voor deze procedure, met als 
prijsinschatting 10.750 euro, exclusief btw. 
 
Economische expansie 
 
Dendermonde: Bedrijventerrein Hoogveld 
De raad van bestuur gaat niet akkoord met de aankoop van het onroerend goed te Hoogveld, 
Schaapveld 10 door de firma Habou nv, tenzij wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Habou nv is 
gespecialiseerd in bouw- en aansluitingswerken. 
 
De raad van bestuur beslist om niet akkoord te gaan met de aankoop van het onroerend goed 
Hoogveld 22 (eigendom van Boel bvba) door Rogiers Dendermonde en om voor het betreffend goed 
haar terugkooprecht uit te oefenen, tenzij een andere geschikte koper wordt gevonden waarbij 
wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.  
 
Dendermonde: Bedrijventerrein Steenkaaistraat 
De raad van bestuur gaat niet akkoord met de aankoop van het onroerend goed te Steenkaaistraat 3 
door de firma Ferdo bv tenzij wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Ferdo bv is gespecialiseerd 
in het plaatsen en aansluiten van nutsvoorzieningen en containerverhuur.  
 
Hamme: Bedrijventerrein Zwaarveld 
De raad van bestuur gaat niet akkoord met de splitsing van het onroerend goed te Zwaarveld 
(eigendom te splitsen vennootschap Louis Maes International nv) naar de nieuw op te richten 
vennootschap Maes Immo nv), tenzij wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. 
 
Grondbeleid en woningbouw 
 
Dendermonde: Vlietberg 
De raad van bestuur neemt kennis van de herzieningsvonnissen d.d. 12/06/2020, respectievelijk 
jegens Lauwers-Maertens (met name hun rechtsopvolgers) en jegens Heirbaut-De Vlieger, en beslist 
om tegen deze herzieningsvonnissen beroep aan te tekenen. DDS zal voor deze aangelegenheden 
verder verdedigd worden door meester Boullart uit Gent. 
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Hamme: Residenties Hollandshof, Amaryllis en Sint-Anna 
De raad van bestuur keurt de offerte van de firma D-Fence uit Dendermonde goed voor de plaatsing 
en levering van een FAAC 844 ER Z16 CR-schuifhekopener met 25 handzenders, voor een bedrag van 
2.732 euro (exclusief btw). 
 
Wichelen: huurwoningen Reukens 
De raad van bestuur beslist om het vernieuwen van de dakbedekking van 14 garages en 3 oversteken 
te gunnen aan de firma RT&S Daken uit Aalst, voor een bedrag van 85.090,86 euro, exclusief btw.  
 
Buggenhout: huurwoningen Putbos 
De raad van bestuur beslist om het vernieuwen van de dakbedekking van 6 garages en 1 oversteek te 
gunnen aan de firma Jacobs-Quintelier uit Zele, voor een bedrag van 35.592,98 euro, exclusief btw.  
 
Wetteren: Vantegemstraat 39 
De raad van bestuur beslist om de vernieuwing van de verlichting van de parking te gunnen aan de 
firma EIW uit Wetteren, voor een bedrag van 11.351 euro, exclusief btw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
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

