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2019/09-01 Project Meulestedekaai (MEUKAA): Addendum bij de 'Bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst (BSO) tussen Stad Gent en sogent m.b.t.: 
“stadsvernieuwingsproject 'Muide Meulestede Morgen': Meulestedekaai' - verwerving 
nijverheidsgebouw – beheer tijdelijke invulling” - goedkeuring 

2019/09-02 Project Malmar Bijgaardehof (MALMFG) – addendum op de bijzondere 
samenwerkingsovereenkomst (BSO) tussen Stad Gent en sogent met betrekking tot de 
studie-, verwervings- en uitvoeringsfase van het project Bijgaardehof (parkuitbreiding), 
in het kader van saneringswerken – goedkeuring 

2019/09-03 Project Design Museum Gent (DESIGN) – Studieopdracht voor de uitbreiding van 
Design Museum Gent met een nieuwe vleugel in de Drabstraat en bijhorende 
restauraties aan Huis Leten en Hotel de Coninck te Gent – bestek in het kader van de 
Open Oproep Vlaams Bouwmeester met bijlagen – juryverslag, verslag 
gunningscommissie en gunning – goedkeuring  

2019/09-04 Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok-Oost (DOKHAO): ontwerp notariële akte 
met betrekking tot de overdracht door de stad Gent aan sogent van reeds in het 
kapitaal van sogent ingebracht perceel grond gelegen nabij de Koopvaardijlaan, beter 
gekend als lot 4 – delegatie aan directiecomité voor goedkeuring van beperkte 
wijzigingen in deze akte - goedkeuring 

2019/09-05 Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok-Oost (DOKHAO): Bouwveld-Noord - 
opstalovereenkomst voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet en ZAWENT-
technieken (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning) – delegatie aan 
het directiecomité voor goedkeuring van beperkte wijzigingen in deze akte – 
goedkeuring 

2019/09-06 Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok Oost (DOKHAO) – ontwerp van 
verkavelingsakte Bouwveld-Noord - delegatie aan het directiecomité voor goedkeuring 
van beperkte wijzigingen in deze akte -goedkeuring 

2019/09-07 Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok Oost (DOKHAO) – verlenen van een 
opstalrecht voor de bouw van kavels N1 t.e.m. N6 en het openbaar domein in het 
Noordveld - ontwerp van opstalakte - delegatie aan het directiecomité voor goedkeuring 
van beperkte wijzigingen in deze akte – goedkeuring 

2019/09-08 Project Oude Dokken, deelproject Handelsdok Oost (DOKHAO) – verkoop van 
grondaandeel van kavels N3 (Bijoux), N4 (Pergola) en N6 (private gemeenschappelijke 
moestuin in het Noordveld) ontwerpakte – betaling in schijven met bankgarantie – 
delegatie aan het directiecomité voor goedkeuring van beperkte wijzigingen in deze 
akte – goedkeuring 

2019/09-09 Project Oude Dokken (DOKALG) – Realisatie van een voetgangers- en fietsbrug 
Matadi in het kader van EFRO Doelstelling 2 Subsidiedossier Project 1187 ‘Oude 
Dokken – addendum met De Vlaamse Waterweg – goedkeuring 

2019/09-10 Project J. Béthunestraat (BETALG) – aanvraag van co-housers tot afwijking van de 
verkoopsvoorwaarden m.b.t. de verplichting om uiterlijk op datum van ingebruikname 
van het samenwoonproject zijn andere onroerende goederen in België, bestemd voor 
huisvesting, te vervreemden – goedkeuring 

2019/09-11 Project Arteveldestadion: jaarrekening 2019 m.b.t. Buffalo NV – kennisname / 
voorlegging jaarrekening 2019 m.b.t. Buffalo NV aan de gemeenteraad ter kennisname 
– goedkeuring 

 


