
1. Organisatie raad van bestuur via digitale procedure n.a.v. COVID-19 - Goedkeuring.

2.

INFRA

3. Gunning na openbare procedure.
a)

b)

4. Gunning na onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.
-

5. Aanvraag tot deelneming.
-

6. Goedkeuring ontwerp.
a)

b) Project nr. K-08-070 - Balen - Wegenis- en rioleringswerken in Oude Molsebaan.

c) Project nr. K-21-090 S - Mechelen - Herinrichting Vesten.

d)

Project nr. P-18-006 - WPC Oud-Turnhout - Bouw en inrichting van een 
waterproductiecentrum.

Besluiten 1 raad van bestuur 27 augustus 2021
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 2 september 2021

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (18 juni 2021).

Project nr. K-09-016 - Balen - Ongelberg, Krommepad, Sinterveld (deel), Vogelsberg (deel) 
2DWA-systeem, incl. bekken gelegen aan Ongelberg 94/98.

Project nr. K-21-028 en K-21-029  - Westerlo - Wegenis- en rioleringswerken in delen van A. 
Cannaertsstraat, Heultjedorp, Processieweg, Wittegracht, Oude Westmeerbeekseweg, 
Achterheide, Diamantweg, Ploegstraat, Lievekensstraat.

De besluiten in deze lijst kunnen geraadpleegd worden op eenvoudig verzoek. Hiervoor kan contact 
genomen worden met Pidpa per e-mail op directiesecretariaat@pidpa.be of per telefoon op 03/216.89.10.
Tegen de besluiten in deze lijst kan klacht ingediend worden bij de toezichthoudende overheid (Vlaamse 
Regering).

De raad van bestuur keurt de digitale procedure goed.

De raad van bestuur keurt het verslag goed.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Project nr. C-21-061 - Raamovereenkomst voor rioolinventarisatie en opmaak riooldatabank.

Project nr. K-09-035 - Malle - Wegenis- en rioleringswerken in Kersenlaan, Stekensbergstraat 
en Scherpenberg.

Project nr. K-20-054 - Duffel - Wegenis- en rioleringswerken in de Lintsesteenweg.
Het ontwerp wordt goedgekeurd.

1 Met unanimiteit, wanneer geen individueel stemgedrag expliciet wordt vermeld.

Het project wordt gegund.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.



OPERATIES

7. Goedkeuring ontwerp.
-

SALES, MARKETING & INNOVATIE

8.

9. Aanvraag tot deelneming.
-

FINANCE - ICT - AANKOOP

10. Overzicht bestellingen - 2021 KW1 - Kennisgeving.

PERSONEEL EN ORGANISATIE

11.
-

VARIA

12. Varia.
a) COVID - Stand van zaken.

b) Vergaderingen raad van bestuur: fysiek-digitaal.

c) Guberna - Toelichtingssessie raad van bestuur van 24 september 2021.

d) Bezoek aan installatie Pidpa.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

Gunning onder de vorm van deelname aan de aankoopcentrale van Poolstok.
Project nr. C-20-109 - Opdracht aan Poolstok voor het inzetten van uitzendkrachten en HR-
ondersteuning bij rekrutering en selecties - Afname via aankoopcentrale.

Project nr. D-26-226 - Asbestverwijdering watertorens.

Afname van het contract "SAP-Licenties en producten" van TMVW (INTERN-20-014) - Deel 2 - 
Goedkeuring.

Project nr. C-22-004 - Raamovereenkomst voor het leveren van digitale watermeters aan De 
Watergroep, Farys en Pidpa.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

De raad van bestuur keurt de afname goed.

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht.

Het project wordt gegund.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

De raad van bestuur legt zijn inzichten vast.

De raad van bestuur gaat akkoord met de organisatie van een toelichtingssessie op 24 september 

De raad van bestuur legt zijn inzichten vast.


