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1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 2013. 

Goedgekeurd. 

2. DIVERSE BESTEKKEN. 

a)  Riolering Nieuwpoort – Vernieuwen van de Pieter Braeckelaan tussen E. Coppietersstraat en 

J. Van Clichthovenstraat (R53). 

openbare aanbesteding; de datum voor de opening van de offertes dient nog vastgelegd te worden. 

goedgekeurd. 

b) Uitbraak lood en vervangen gietijzer. 

openbare aanbesteding - graaf- en herstellingswerk bij het vernieuwen van leidingen in de Rodestraat te 

Veurne en de Pervijzestraat/ Molenstraat in Diksmuide.  De opening van de offertes is voorzien op 4 

februari 2014.  Goedgekeurd. 

c) Afkoppeling aftakkingen op PVC. 

openbare aanbesteding - De werken situeren zich over het volledige ambtsgebied van de IWVA.  De 

opening van de offertes is voorzien op 4 februari 2014. Goedgekeurd. 

3. AANKOPEN/WERKEN. 

a)  Diverse schilderwerken Cabour. 

buiten- en binnenschilderwerken in Cabour.  Gunning aan Beecolor uit Rijmeman.  

b) Banken : toewijzing fondsen. 

Fortuneo, Keytrade, Rabobank, BKCP 

c) Verbreding paardenwegel Sint-André. 

gunning aan Natuur- en Landschapszorg uit Ekeren.  

d) Grafische software. 

Ten behoeve van toepassingen in het Bezoekerscentrum en IT-toepassingen – aankoop grafische 

software Adobe Illustrator 
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4. WIJZIGINGEN DIENSTVERPLICHTINGEN DRINKWATERBEDRIJVEN. 

a) Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op 

minimumlevering van elektriciteit, gas en water en tot wijziging van het decreet van 24 mei 

2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de minimumlevering van 

water betreft en de bescherming van abonnees tegen afsluiting van de drinkwatertoevoer. 

Kennisgeving. 

b) Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de 

Vlaamse regering van 16/09/1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale 

adviescommissies omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en tot wijziging 

van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011 houdende 

bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar 

waterdistributienetwerk en hun klanten. 

Kennisgeving. 

c) Besluit van de Vlaamse regering van 08/11/2013 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse 

regering van 13/12/2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en de levering van 

water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft het opleggen van openbare 

dienstverplichtingen met betrekking tot risicobeheer, crisisbeheer en leveringszekerheid. 

Kennisgeving. 

5. BURKINA FASO. 

Kennisname rechtvaardigingsstukken en terbeschikkingstelling beschikbare fondsen. Goedgekeurd. 

6. BEHEER.  

a) Gebruik weiland Steenkerke. 

Voorstel tot prijsvraag goedgekeurd. 


