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Deze nieuwsbrief deelt de beslissingen mee van de raad van bestuur van DDS die plaatsvond 
op donderdag 17 februari 2022.  
Hieronder vind je een beknopt overzicht van de items die verder uitgebreid aan bod komen. 
 
 
STATUTAIRE ZAKEN 
Goedkeuring statuten KDV DDS BV 
 
ECONOMISCHE EXPANSIE 
Bedrijventerrein D’Helst, Lebbeke 
Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde 
 
GRONDBELEID EN WONINGBOUW 
Wetteren: verkaveling Diepenbroek 
Groenonderhoud DDS: stopzetting opdracht 
 
BOUWTEAM 
Kennismaking en aanvaarding samenwerkingsovereenkomst DDS-KDV ‘Globaal Project 
Veldstraat Hamme’ 
 
SOCIO-ECONOMISCHE RAAD 
Socio-economische raad Dender 
 
COMMUNICATIE 
Stand van zaken  
 
DIVERSEN 
Vraag van gemeente Hamme 
Mobiliteit 
 
 
 
************************************************************************* 
Goedkeuring statuten KDV DDS BV 
Het kantoor van meester Rasschaert stelde basisstatuten op voor de Kostendelende 
Vereniging D.D.S. BV, maar er staan nog enkele facultatieve punten open die moeten 
besproken en goedgekeurd worden. De raad van bestuur besliste om akkoord te gaan met 
de basisstatuten en gaf een mandaat aan de bestuurders Stijn Goossens en Steven 
Vandersnickt om samen met de algemeen directeur de facultatieve punten te bepalen. Deze 
punten zullen op de volgende raad van bestuur worden voorgelegd ter kennisname. De 
vennootschap zal opgericht worden na goedkeuring door de AV van 14 juni 2022. 
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Bedrijventerrein D’Helst, Lebbeke: verkoop bedrijfspand Erbivo nv aan Aerts Electro 
Mechanics bv 
De raad van bestuur keurde het voorstel goed om niet akkoord te gaan met de overname 
van het onroerend goed te Lebbeke, D’Helst 5, door de firma Aerts Electro Mechanics bv, 
tenzij  

- de oorspronkelijke voorwaarden uit de akte aankoop jegens DDS worden 
overgenomen in de nieuwe akte en de koper zich sterk maakt deze voorwaarden te 
zullen naleven, in het bijzonder voor het terugkooprecht 

- in de akte nadrukkelijk wordt voorzien dat de bedrijfsactiviteit opgenomen in de 
oorspronkelijke voorwaarden wordt vervangen door ‘onderhoud en reparatie van 
machines en elektrische apparatuur, installaties van industriële machines en 
werktuigen en het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; 
de koper zich ertoe verbindt om het volledige onroerend goed in de economische 
activiteit te betrekken; de koper weet en ermee akkoord is dat de bedrijfsactiviteit 
slechts mag aangevuld en gewijzigd worden mits akkoord van de Dienstverlenende 
Vereniging DDS en dat hij het aangekochte goed niet mag verhuren of op andere 
wijze ter beschikking stellen van derden zonder voorafgaand uitdrukkelijk akkoord 
van de Dienstverlenende Vereniging DDS.  

- de ontwerpakte uiterlijk 12 dagen voor het verlijden ter controle wordt voorgelegd 
aan DDS 

 
Bedrijventerrein Hoogveld, Dendermonde: verhuur deel magazijn bedrijfsgebouw 
Vosmeer 16 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel om met de firma Moens Bart bv een 
huurcontract af te sluiten voor 9 jaar (verlengbaar met telkens 2 jaar) voor het 
magazijngedeelte achteraan van het bedrijfspand te Dendermonde, Vosmeer 16. 
 
Wetteren: verkaveling Diepenbroek - wederverkoop woning Lindenlaan 31 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel om de eigenares van de woning toe te 
staan om ze te verkopen aan derden, mits de nieuwe kopers voldoen aan de gebruikelijke 
verkoopsvoorwaarden. De verkoper is ons ook een vergoeding verschuldigd van 5.000 euro 
door de wederverkoop van de woning binnen een periode van 12 jaar.  
 
Groenonderhoud DDS: stopzetting opdracht 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel om: 

- de gunningsbeslissing van 20 januari 2022 voor de opdracht ‘groenonderhoud DDS’ 
in zijn geheel in te trekken 

- de dienstenopdracht ‘groenonderhoud DDS’ niet te plaatsen. Er zal normaal in een 
nieuwe plaatsingsprocedure worden voorzien, desnoods op een andere wijze 

- een afschrift van het besluit te bezorgen aan alle inschrijvers 
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Kennismaking en aanvaarding samenwerkingsovereenkomst ‘Globaal Project Veldstraat 
Hamme’ 
De raad van bestuur ging akkoord met het voorstel om 

- kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Globaal Project Veldstraat 
Hamme’ tussen D.D.S.-KDV en de gemeente Hamme van 4 januari 2022 

- kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Hamme van 4 januari 2022 

- de samenwerkingsovereenkomst ‘Globaal Project Veldstraat Hamme’ van 4 januari 
2022 te aanvaarden 

 
Socio-economische raad Dender 
Deze raad vergaderde voor de 2de maal op 19 januari 2022. De raad van bestuur nam kennis 
van het verslag, van het goedgekeurde huishoudelijk reglement en van de toegelichte 
presentatie. 
 
Communicatie 
De algemeen directeur gaf mondelinge toelichting bij de stand van zaken. 
 
Vraag van gemeente Hamme 
De raad van bestuur ging akkoord met de vraag van de gemeente Hamme om de regierol 
voor de sociale economie in de regio over te nemen. De algemeen directeur kreeg een 
volmacht om dit dossier verder op te nemen en te agenderen op het burgemeestersoverleg 
van 15 maart 2022. 
 
Mobiliteit 
De raad van bestuur ging akkoord met de samenwerkingsovereenkomst tussen Solva, 
Veneco, Interwaas en DDS voor de uitvoering van een aankoopcentrale betreffende het 
leveren van goederen voor de inrichting van Hoppinpunten en toegankelijke halte-
infrastructuur. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft geen financiële gevolgen voor DDS. 
De raad van bestuur gaf de bevoegdheid aan de algemeen directeur om de overeenkomst te 
tekenen in naam van DDS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

