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2022/11-01 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus – 
vaststelling en voorlegging ter goedkeuring aan gemeenteraad Stad Gent – 
goedkeuring 

2022/11-02 Toelichting bij aanpassing meerjarenplan 2020-2025 – goedkeuring 

2022/11-03 Project S-gebouw (SDPALG) – vervolg op de Bijzondere 
Samenwerkingsovereenkomst (BSO) afgesloten tussen de Stad Gent en sogent voor 
het project Sint-Denijsplein voor de voorbereidings-, verwervings- en sloopfase, dit 
maal met betrekking tot de studie-, uitvoerings- en uitgiftefase van het project S-
gebouw en het Koningin Mathildeplein – goedkeuring 

2022/11-04 Project Huis van Alijn (HVAALG) – Selectieleidraad 2022/10 “HUIS VAN ALIJN: 
Aanstellen van een ontwerpteam voor de opmaak van concept & studie voor de 
restauratie en renovatie van de volledige site, met oog op de energetische 
optimalisatie en verduurzaming van de site, het verbeteren van de toegankelijkheid en 
het PTI-conform maken van de site volgens de brandnormen” – Selectieverslag 
beoordelingscommissie en aanduiden Geselecteerde Kandidaten – goedkeuring 

2022/11-05 Project Oude Dokken (DOKALG) – Verkoop van grond gelegen te 9000 Gent, 
Afrikalaan 85 aan het Vlaamse Gewest, Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV), 
om reden van openbaar nut, met het oog op de overbrugging van het Handelsdok 
tussen de Muidelaan en de Afrikalaan (realisatie van de Verapazbrug) - goedkeuring  

2022/11-06 Project Citadel Finance NV (INVFIN) – overeenkomst tot verkoop van een aandeel in 
NV Citadel Finance door TMVW aan sogent - goedkeuring 

2022/11-07 Project SVK-woonmodel (SVKWON) – instellen van beroep bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen tegen de uitspraak van de deputatie m.b.t. de 
omgevingsvergunning van sogent voor het verkavelen van een perceel, gelegen in de 
Vroonstalledries te Wondelgem – goedkeuring 

2022/11-08 TMVW ov – buitengewone algemene vergadering TMVW ov op 16 december 2022 – 
agendapunten en bijhorende documenten – vaststelling mandaat vertegenwoordiger 
sogent – goedkeuring 

2022/11-09 Project Expo Vossenbos (EXPVOS) – afstand van geding in de rechtszaken (bij de 
Rechtbank van Eerste Aanleg en de Raad voor Vergunningsbetwistingen) met o.a. 
vzw Buurtcomité Flanders Expo tegen het woonproject van sogent en NV 3D – 
goedkeuring 

2022/11-10 Project Meulestede – Redersplein (MEUALG) en Lourdeshoek (LORALG) – finaal 
ontwerp ruilakte met het Vlaamse Gewest (De Vlaamse Waterweg NV) – goedkeuring 

 


