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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond op 
donderdag 18 februari 2021.  
 
Statutair 
Juridisch raamakkoord 
Uittreding Laarne 
 
Economische expansie 
Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde – aankoop onroerend goed Industrieweg 7  
Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme – aankoop onroerend goed Zwaarveld 53  
Bedrijventerrein D’Helst, Lebbeke – aankoop onroerend goed D’Helst 14 
 
Grondbeleid en woningbouw 
Wetteren, residentie Catalpa 
Groenonderhoud 
 
Projecten en dienstverlening 
Werkgroep huisvesting 
Werkgroep bedrijventerreinen 
Kostendelende vereniging 
Strategische werkgroep projectfinanciering en financiën 
 
Personeel 
Vacatures en aanwerving personeel: stand van zaken 
 
Diversen 
Werkgroep intercommunales strategisch plan Dender 
 
 
Juridisch raamakkoord 
De raad van bestuur heeft haar goedkeuring gegeven voor het schrijven van een raamakkoord in het 
kader van de juridische begeleiding die DDS in de toekomst voor diverse punten nodig zal hebben.  
 
Uittreding Laarne: stand van zaken 
De raad van bestuur neemt kennis. 
 
Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde – aankoop onroerend goed Industrieweg 7 door V.O.S. 
bv 
Dit punt wordt uitgesteld. 
 
Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme – aankoop onroerend goed Zwaarveld 53 door Windey 
Management bv 
Dit punt wordt uitgesteld. 
 
Bedrijventerrein D’Helst, Lebbeke – aankoop onroerend goed D’Helst 14 door Garage Roels bv 
De raad van bestuur heeft beslist niet akkoord te gaan met de aankoop van het onroerend goed te 
Lebbeke, D’Helst 14 door Garage Roels bv, tenzij wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.  
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Wetteren, residentie Catalpa – vernieuwing pompen drukverhogingsinstallatie 
De raad van bestuur gaat akkoord met de offerte van de firma Proheating Systems bvba uit 
Dendermonde voor het vervangen van de drukverhogingsgroep inclusief installatie en het plaatsen 
van een nieuw buffervat voor een bedrag van € 12.717 (exclusief btw).  
 
Groenonderhoud – verlenging contract 
De raad van bestuur heeft beslist om het contract van het groenonderhoud voor de site van DDS in 
de Bevrijdingslaan in Dendermonde en voor ‘grondbeleid en woningbouw’ voor een tweede (en 
laatste) keer met 1 jaar te verlengen met de firma Green Feelings (tot 31 maart 2022) en om het 
contract voor het groenonderhoud van de ‘industrieterreinen’ voor een tweede (en laatste) keer met 
1 jaar te verlengen met de firma Vijverhof (tot 15 april 2022). 
 
Werkgroep huisvesting: stand van zaken 
De raad van bestuur neemt kennis. 
 
Werkgroep bedrijventerreinen: stand van zaken 
De raad van bestuur neemt kennis. 
 
Kostendelende vereniging: stand van zaken 
De raad van bestuur neemt kennis. 
 
Strategische werkgroep projectfinanciering en financiën: stand van zaken 
De raad van bestuur heeft de 4 voorgestelde modellen voor projectfinanciering goedgekeurd. Deze 4 
modellen zullen nu verder binnen de werkgroep uitgewerkt worden.  
 
Vacatures en aanwerving personeel: stand van zaken 
De raad van bestuur neemt kennis. 
 
Werkgroep intercommunales strategisch plan Dender 
De raad van bestuur neemt kennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

