
 

  

publicatiedatum: 24/02/2022 
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2022/02-01 Gemeenteraadsbesluit van de stad Gent van 21 februari 2022, houdende benoeming 
van Tine Boucké als lid van de raad van bestuur van sogent, ter vervanging van Sophie 
Devolder – akteneming 

2022/02-02 Project En Route (STAHHP) – Bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO2) 
tussen Stad Gent en sogent – Stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ - Heilig Hartsite: 
deelopdracht architectuur – BSO2 addendum 2 – goedkeuring 

2022/02-03 Project En Route (STAHHP) – Bijzondere samenwerkingsovereenkomst (BSO 3) 
tussen Stad Gent en sogent – Stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ - Heilig Hartsite: 
deelopdracht omgevingsaanleg - goedkeuring 

2022/02-04 Project Toekomststraat (STATOE) – Open oproep kandidaat beheerder-huurder voor 
de wasserijsite gelegen te Sint-Amandsberg, Kunstenaarsstraat, Toekomststraat, 
Beeldhouwersstraat – goedkeuring 

2022/02-05 Eigen patrimonium (OVEFAC – OTTALG) – Overeenkomst met Imperial Meat 
Products VOF m.b.t. einde van het opstalrecht, de vestiging en verlenging van de 
erfpacht en de overdracht van constructies op de erfpachtsite – goedkeuring 

2022/02-06 Project S-gebouw (SDPALG) – aankoop om reden van algemeen nut van een perceel 
grond van De Lijn ter realisatie van het S-gebouw en het Koningin Mathildeplein - 
goedkeuring  

2022/02-07 Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok Oost (DOKHAO) – verklarende akte 
betreffende de verkavelingsakte bijstelling verkaveling Noordveld – delegatie aan het 
directiecomité voor goedkeuring van beperkte wijzigingen in deze verklarende akte – 
goedkeuring 

2022/02-08 Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok Oost (DOKHAO) – verkoop van 
grondaandeel van kavel N5-lot 9 (Koopvaarders) aan Schipperskaai Land NV – 
delegatie aan het directiecomité voor goedkeuring van beperkte wijzigingen in deze 
akte – goedkeuring 

2022/02-09 OVESTR - Stedelijke Woonraad Gent – wijziging vertegenwoordiging sogent - 
goedkeuring 

2022/02-10 Project SMAKISTEKLEIN (SMKITK) – Deelproject SMAK haalbaarheidsstudie 
(SMKHAA): – visienota opstart project - kennisname /– studieopdracht – 
plaatsingsprocedure en gunning - goedkeuring 

2022/02-11 Project Floraliënhal en Logistieke ondergrond (FLHLOG): – visienota opstart project - 
kennisname / – overeenkomst overname opdrachtgeverschap - goedkeuring / – 
studieopdracht als bijkomende prestatie - goedkeuring 

2022/02-12 Project Meulestede Noord (MEUALG) – Stichting CLT Gent – ontwerp notariële akte 
statutenwijziging Stichting CLT Gent – aanstelling vaste vertegenwoordiger van sogent 
in het bestuursorgaan van de Stichting CLT Gent – voordracht bestuurder in het 
bestuursorgaan van de Stichting CLT Gent – overeenkomsten inzake 
bestuurdersaansprakelijkheid – goedkeuring  

 


