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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond 
op donderdag 16 september 2021 in de maatschappelijke zetel D.D.S. – Bevrijdingslaan 201 
– 9200 Dendermonde..  
 
 
STATUTAIRE ZAKEN 
Uittredingsovereenkomst Laarne 
 
ECONOMISCHE EXPANSIE 
Akkoord erfpachtovereenkomst, bedrijventerrein Zwaarveld Hamme 
Zone erfdienstbaarheid, bedrijventerrein D’Helst Lebbeke 
Instellen beroepsprocedure, bedrijventerrein Hoogveld Dendermonde 
 
BOUWTEAM 
Werkgroep ‘Masterplan site Bevrijdingslaan 201’ 
 
KLIMAAT EN ENERGIE 
Dag van de energiegemeenschap 
Selectie externe energiepartner – project ‘Gedeelde energie is dubbele energie’ 
 
SOCIO-ECONOMISCHE RAAD 
Deelnemers socio-economische raad 
Ontwerpnota 
 
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING 
Toetreding Creat-TMVS 
 
PERSONEEL 
Aanwerving infrastructuurontwerper 
 
 
Uittredingsovereenkomst Laarne 
De raad van bestuur van DDS keurde de voorgestelde uittredingsovereenkomst van de 
gemeente Laarne goed.   
 
Akkoord erfpachtovereenkomst, bedrijventerrein Zwaarveld Hamme 
De raad van bestuur ging akkoord met het verlenen van een erfpachtovereenkomst op het 
onroerend goed gesitueerd op het Zwaarveld 53 en 53+ in Hamme door Windey 
Management bv ten gunste van Belfius Lease Services. 
Daarnaast keurde de raad van bestuur onder bepaalde voorwaarden ook een onroerende 
leasingovereenkomst goed tussen Windey nv en Belfius Lease Services. 
 
Zone erfdienstbaarheid, bedrijventerrein D’Helst Lebbeke 
De raad van bestuur ging niet akkoord met de opsplitsing van de nijverheidsgrond 
gesitueerd in Korte Minnestraat 17A in Lebbeke en de verkoop van het afgesplitste gedeelte 
(zonder erfdienstbaarheid) ervan aan de eigenaars van de naastgelegen woning (Korte 
Minnestraat 17).   
 
 
 
 



 

        NIEUWSBRIEF 2021/09 
      

  

 

 
 
 
 
Instellen beroepsprocedure, bedrijventerrein Hoogveld Dendermonde 
De raad van bestuur ging akkoord om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de 
Rechtbank van Koophandel in de zaak tegen de NV Waterleau Group , gevestigd in de 
Wissenstraat nr. 21 in Dendermonde.  
 
Werkgroep ‘Masterplan site Bevrijdingslaan 201’ 
De raad van bestuur nam kennis van de datum waarop de werkgroep ‘Masterplan site 
Bevrijdingslaan 201’ voor de eerste keer zal samenkomen.  
 
Dag van de energiegemeenschap 
De raad van bestuur nam kennis van actieve partnerrol die DDS zal opnemen tijdens de ‘dag 
van de energiegemeenschap’ op 7 oktober 2021, georganiseerd door Lovitas en POM Oost-
Vlaanderen.  
 
Selectie externe energiepartner – project ‘Gedeelde energie is dubbele energie’ 
Op basis van de resultaten van een aanbesteding besloot de raad van bestuur om het bedrijf 
Energytix in Dendermonde aan te stellen als externe energiepartner ter ondersteuning van 
het project ‘Gedeelde energie is dubbele energie’. 
 
Deelnemers socio-economische raad 
De raad van bestuur nam kennis van de samenstelling van de socio-economisch raad en de 
te bespreken punt voor de eerste werkvergadering.  
 
Ontwerpnota 
Ondervoorzitter André Raemdonck gaf toelichting bij de ontwerpnota. 
 
Toetreding Creat-TMVS 
De raad van bestuur ging akkoord met de toetreding tot TMVS (Tussengemeentelijke 
Maatschappij voor Services), beter gekend onder de werknaam Creat.  
Creat is een aankoopcentrale voor werken, leveringen en diensten voor partners die de 
wetgeving overheidsopdrachten dienen te volgen. Door aandelen te verwerven in Creat kan 
DDS gebruikmaken van de raamovereenkomsten die Creat afsluit.  
De raad van besloot om Dirk Abbeloos te mandateren als lid van de Algemene Vergadering 
van TMVS. 
 
Aanwerving infrastructuurontwerper 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel om de vacature voor 
infrastructuurontwerper uit te breiden met de rol om een opleidingscel uit te werken.  
 
 
 
 
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

