
1.

INFRA

2. Goedkeuring ontwerp.
- Project nr. K-11-089 - Malle - Wegenis- en rioleringswerken in Stijn Streuvelslaan.

3. Gunning na openbare procedure.
a)

b)

c)

d) Project nr. K-21-122 - Hoogstraten - Wegenis- en rioleringswerken in Engelenven.

e)

OPERATIES

4. Aanvraag tot deelneming.
-

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

Besluiten 1 raad van bestuur 17 maart 2023
lijst met beknopte omschrijving (conform art. 466 DLB)

Datum bekendmaking : 23 maart 2023

Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (17 februari 2023).

Project nr. K-08-058 - Wuustwezel - Herinrichting schoolomgeving De Wissel (Hagelkruis).

Project nr. K-11-080 - Balen - Wegenis- en rioleringswerken in Ossenberg, Ericastraat, 
Hulsen, Doornenstraat, Uilenbeemden, Watermolenweg, Binnenbrokken.

Project nr. K-20-067 - Duffel en Kontich - Wegenis- en rioleringswerken in Rechtstraat & 
Zwarthoutstraat.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.

Het project wordt gegund.
Project nr. K-12-022 - Heist-op-den-Berg en Putte - N10 van Houwstraat tot aan 
Liersesteenweg 301
Project nr. K-08-046 - Heist-op-den-Berg en Putte - N10 van Liersesteenweg 301 tot aan 
ovonde Fabiola
Project nr. K-22-069 - Heist-op-den-Berg - N10 van ovonde tot kruispunt met de 
Wouwerstraat + deel van Wouwerstraat.

Project nr. C-23-010 - Raamcontract voor het uitvoeren van nazicht, controle en 
herstellingen aan toestellen in het drinkwaternet.

Het project wordt gegund.

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 project wordt gegund.

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



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

FINANCE - ICT - AANKOOP

6.

7.

8. Overzicht bestellingen. 
a)

b) KW4 2022 - Kennisgeving.

COMMUNICATIE, FACILITIES EN HIDRODOE

9. Aanvraag tot deelneming.
- Project nr. C-22-053 - Schoonmaak van de Pidpa-gebouwen.

CORPORATE

10.

11. Strategische KPI's 2022 - Kennisgeving.

12.

VARIA

13. Steun Turkije/Syrië - Goedkeuring.

de voorzitter van de raad van bestuur
Mieke Van den Brande

Het project wordt gegund.

De raad van bestuur neemt kennis van de strategische KPI's per 31 december 2022.

De raad van bestuur keurt de aankoop goed.

De raad van bestuur beslist om 20.000 EUR te storten aan 1212 ter ondersteuning van de 
slachtoffers.

De aanvraag tot deelneming wordt goedgekeurd.

De raad van bestuur gaat akkoord met de gunning.

De raad van bestuur keurt het verslag goed.

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht.

De raad van bestuur neemt kennis van het overzicht.

De raad van bestuur gaat akkoord met de organisatie van een buitengewone algemene 
vergadering op 16 juni 2023, met de agenda van deze buitengewone algemene vergadering, 
evenals met de aan de vennoten over te maken documenten.

Fusie Pidpa-water-link - Organisatie buitengewone algemene vergadering - Documenten ter 
verzending naar vennoten - Goedkeuring.

HidroGem - Gemeente Boechout - Aankoop rioleringsinfrastructuur Frans Segersstraat en 
Vremdsesteenweg - Goedkeuring.

Project nr. C-22-010 - Raamcontract voor het plaatsen, huren en ophalen van 
werfsignalisatie.

Ondersteuning naar onderhoud en oplossingsbeheersing S4 na de hypercare periode voor 2023 - 
Goedkeuring.

Project digitale meters - Externe staffing t.b.v. interne en sectorale voor projectwerking en ICT-
opzet (project nr. C-20-062 en C-20-035) - Goedkeuring.

KW3 2022 - Kennisgeving.


