
 

        NIEUWSBRIEF 2021/12 
      

  

 

   

 
 
Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond 
op maandag 6 december 2021. Tip om minder te scrollen: met een eenvoudige klik op het 
gewenste onderwerp in de inhoudstafel kom je onmiddellijk op de juiste locatie in deze 
nieuwsbrief terecht. 
 
 

Economische expansie 
Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme 
 

Grondbeleid en woningbouw 
Groenonderhoud patrimonium DDS: opstart aanbestedingsprocedure 
Wetteren: verkaveling Diepenbroek – lot M8 
Grembergen: verkaveling Hagewijkpark – lot 26 
 

Bouwteam 
Werkgroep masterplan site Bevrijdingslaan 
Visienota/projectbeschrijving 
Programma kantoorgebouw DDS-Verko 
Projectbegroting kantoorgebouw DDS-Verko 
Mandaat aan Vlaamse Bouwmeester voor publicatie 
Mandaat aan voorzitter en algemeen directeur DDS 
 

Socio-economische Raad Dender 
Stand van zaken 
 
 
 
 

Bedrijventerrein Zwaarveld, Hamme 
Er werd voorgesteld om akkoord te gaan met de overname van de tréfonds van het 
onroerend goed te Hamme, Zwaarveld 75, mits voorwaarden. De raad van bestuur keurde 
het voorstel goed. 
 

Groenonderhoud patrimonium DDS: opstart aanbestedingsprocedure 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed om 

- het bestek nr. 2021/001 en de raming voor de opdracht ‘Groenonderhoud DDS’ 
goed te keuren; 

- de opdracht te gunnen via de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking; 

- de aankondiging bekend te maken op nationaal niveau. 
 

Wetteren: verkaveling Diepenbroek – lot M8 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed voor de overname van de woning Lindenlaan 
69, mits de koopster alle voorwaarden uit de notariële akte d.d. 15/05/2016 en bijhorende 
basisakte mee overneemt. 
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Grembergen: verkaveling Hagewijkpark – lot 26 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed voor de overname van de woning 
Rootjensweg 59, mits de koopster alle voorwaarden uit de notariële akte d.d. 05/06/2016 en 
bijhorende basisakte mee overneemt. 
 

Werkgroep masterplan site Bevrijdingslaan 
De raad van bestuur nam kennis van de stand van zaken. 
 

Visienota/projectbeschrijving 
De raad van bestuur keurde de visienota/projectbeschrijving goed. 
 

Programma kantoorgebouw DDS-Verko 
De raad van bestuur keurde het programma kantoorgebouw DDS-Verko goed. 
 

Projectbegroting DDS-Verko 
De raad van bestuur keurde de projectbegroting kantoorgebouw DDS-Verko goed. 
 

Mandaat aan Vlaamse Bouwmeester voor publicatie 
De raad van bestuur gaf goedkeuring voor het mandaat aan de Vlaamse Bouwmeester voor 
publicatie van projectbeschrijving, programma- en budgetbepaling. 
 

Mandaat aan voorzitter en algemeen directeur DDS 
De raad van bestuur gaf goedkeuring voor het mandaat aan de voorzitter en de algemeen 
directeur voor de verdere operationele opvolging van de bouw van de nieuwe kantoren 
DDS-Verko. 
 

Socio-economische Raad Dender 
Algemeen directeur Kris Dooms gaf toelichting over de stand van zaken. 
 
 
 
 
 
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

