
1.

INFRA

2. Goedkeuring ontwerp.
a)

b) Project nr. K-16-054 - Brasschaat - Herinrichting Gemeenteplein.

c) Project nr. K-20-014 - Wijnegem - Heraanleg brug Turnhoutsebaan - Fase 1.

d) Project nr. K-18-031 - Lint - Wegenis- en rioleringswerken in Meidreef.

3. Gunning na openbare procedure.
a)

b)

c)

d)

e) Project nr. K-16-055 - Brasschaat - Wegenis- en rioleringswerken in Zegersdreef.

4. Niet-gunning en ontwerp heraanbesteding.
-

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

Het project wordt gegund.

Het project wordt niet gegund en het nieuwe ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Project nr. K-14-101 - Rijkevorsel - Wegenis- en rioleringswerken in Opstal en Oud 
Goorstraat.

Project nr. D-25-436 - Herentals - Opdracht voor verplaatsen van de collector DN900 
(drinkwatertransportleiding) ter hoogte van de spoorwegbrug te Lierseweg.

Project nr. K-20-079 - Puurs-Sint-Amands - Wegenis- en rioleringswerken in Dorpsharttuin.

Besluiten 1 raad van bestuur 24 september 2021
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 1 oktober 2021

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (27 augustus 2021).

Project nr. K-09-092 - Berlaar - Aanleg van een volledig gescheiden stelsel in de Vruchtelei, 
Steenbeek, Kegelstraat, Heikanthof, Heidestraat, deel Smidstraat en deel Aarschotbaan.

Project nr. K-19-011 en K-21-047 - Sint-Katelijne-Waver - Wegenis en rioleringswerken in 
Waverstraat en Hageweg - Rioleringswerken Schrans.

Project nr. K-20-009 - Ravels - Wegenis- en rioleringswerken in Hegge, Heesdijk, De Hoek, 
Grote Vond, Prinsenlaan, Steenweg op Weelde, Grootwaterstraat, Verbindingsweg, 
Krommendijk en Noord-Heikant.

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 het verslag goed.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.

Het ontwerp wordt goedgekeurd.



FINANCE - ICT - AANKOOP

5. Extranet gemeenten - Toelichting - Kennisgeving.

CORPORATE

6.

7. Governance Charter - Code Goed Bestuur - Kennisgeving.

VARIA

8. Varia.
- Samenstelling raad van bestuur.
a) Opvolging dhr. René Lauwers

b) Ontslag dhr. Luc Kennis als raadgevend lid

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

De raad van bestuur neemt kennis van het rapport en van de scope.

De raad van bestuur neemt kennis van de toelichting van Guberna en van de bijgevoegde 
referentiedocumenten.

Intern auditplan - Audit 2 Beveiliging sites - Finaal rapport - Audit 4 Bronnen - Scope - 
Kennisgeving.


