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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
maandag 7 december 2020.  
 
Dading onbebouwde grond – bedrijventerrein Vantegem Wetteren 
Toestemming bedrijfsactiviteiten – bedrijventerrein Vantegem Wetteren 
Vestiging recht van opstal en erfdienstbaarheid – windturbine Verbeken 
Opstart aanbestedingsprocedure – project oud gemeentehuis Serskamp 
Vergaderdata 2021 
 
Dading onbebouwde grond – bedrijventerrein Vantegem Wetteren 
Naar aanleiding van een geplande verkoop van onroerend goed in de Vantegemstraat nr. 29 in 
Wetteren (in eigendom van NKR Vastgoed) besloot de raad van bestuur van DDS om een dading af te 
sluiten tussen intercommunale DDS en NKR Vastgoed voor wat betreft het onbebouwde deel van het 
perceel.  
 
Toestemming bedrijfsactiviteiten – bedrijventerrein Vantegem Wetteren 
In navolging van de overname van de vennootschap die eigenaar is van de bedrijfssite in de 
Vantegemstraat nr. 21 in Wetteren, gaf de raad van bestuur aan de exploitatievennootschap DBM 
Color nv (verbonden met de overnemer) toestemming om haar activiteiten uit te oefenen op de site.  
 
Vestiging recht van opstal en erfdienstbaarheid – windturbine Verbeken 
De raad van bestuur verklaarde zich – mits het naleven van uitdrukkelijke bepalingen – akkoord met 
de vestiging van een recht van opstal voor een windturbine op de bedrijfssite van Immo Verbeken op 
het Hoogveld nr. 85 in Dendermonde, alsook een recht van erfdienstbaarheid van wiekoverhang ten 
laste van Wissenstraat nr. 18 en 16 in Dendermonde. 
 
Opstart aanbestedingsprocedure – project oud gemeentehuis Serskamp 
In het kader van de bouwplannen om het oude gemeentehuis van Serskamp om te vormen tot een 
gebouw met handelsruimte en appartementen keurde de raad van bestuur de plannen, bestekken en 
ramingen goed. De raad van bestuur ging eveneens akkoord met de opstart van de openbare 
procedure. 

Vergaderdata 2021 
De raad van bestuur legde de vergaderdata voor 2021 vast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

