Zitting van de Gemeenteraad van 12 juni 2017
Aanwezig:

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe vanaf punt 17, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -

Afwezig:
De zitting wordt geopend te 20:00 u.
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting.
Openbare zitting:
Secretariaat
01
Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden doorgang voor alle verkeer in
buurtweg nr 36.
Met éénparigheid van stemmen wordt het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van verboden
doorgang voor alle verkeer in buurtweg 36 goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
02
Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden parkeren in de Kerkhofstraat.
Met éénparigheid van stemmen wordt het aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van verboden
parkeren in de Kerkhofstraat goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
03
Retributiereglement inname openbaar domein en signalisatievergunning.
Met eenparigheid van stemmen wordt het retributiereglement betreffende de inname openbaar domein en
signalisatievergunning goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
04
Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 16 juni 2017. Goedkeuring
agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering op naam van Cipal dd. 16 juni 2017 goed te keuren.
05
Samenwerkingsverbanden. Ethias. Gewone Algemene Jaarvergadering dd. 19 juni 2017.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Raadslid L. Bauwens trekt de aandacht op het standpunt dat hij indertijd heeft onder de aandacht gebracht
betreffende de exclusieve aanwezigheid van raadsleden uit de meerderheid.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
gewone algemene vergadering op naam van Ethias dd. 19 juni 2017 goed te keuren.
06
Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVW (IC) dd. 30 juni
2017. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene jaarvergadering op naam van Farys dd. 30 juni 2017 goed te keuren.
07
Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVW (IC) dd. 30 juni
2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden Andre Flamand, Marcel Van Snick, Marc De Pessemier en Marie-Jeanne De
Temmerman aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene jaarvergadering op naam van TMVW
IC dd. 30 juni 2017.
08
Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC dd. 30
juni 2017. Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt :
- de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
op naam van TMVW IC dd. 30 juni 2017 goed te keuren
- de aanstelling van raadslid Limpens Mirella als lid van de raad van bestuur van TMVW en als lid van het regionale
adviescomité voor domeindiensten van TMVW bevestigd.
09
Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC d.d. 30
juni 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, en bepalen
mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt Andre Flamand, Marcel Van Snick, Marc De Pessemier en Marie-Jeanne De
Temmerman aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering op naam
van TMVW IC dd. 30 juni 2017..
10
Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 26 juni 2017.
Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering op naam van Fingem dd. 26 juni 2017 goed te keuren.
11
Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 26 juni 2017. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt Mirella Limpens (effectief) en Marc De Pessemier (plaatsvervanger) aangesteld
als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op naam van Fingem dd. 26 juni 2017.
12
Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene Vergadering dd. 29 juni 2017. Goedkeuring
agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering op naam van IVLA dd. 29 juni 2017 goed te keuren.
13
Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene Vergadering dd. 29 juni 2017. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Met eenparigheid van stemmen wordt Marc De Pessemier aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de
algemene vergadering op naam van IVLA dd. 29 juni 2017.
14
Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2017.
Goedkeuring agenda.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene vergadering op naam van Solva dd. 19 juni 2017 goed te keuren.
15
Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2017. Aanstelling
gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt Marie-Jeanne De Temmerman aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering op naam van Solva dd. 19 juni 2017.
16
Samenwerkingsverbanden. VVSG vzw. Algemene ledenvergadering d.d. 14 juni 2017.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de
algemene ledenvergadering op naam van VVSG dd. 14 juni 2017 goed te keuren.
Ruimtelijke Ordening
Vervoegt de zitting : Leen De Langhe 17
Verkavelingsvergunning V/2017/002 voor het verkavelen van het terrein gelegen te
Hoevestraat - Stoktstraat, Brakel/Nederbrakel - 1 de afdeling, sectie B, nrs. 822B, 825B,
823B, 772A, 773: verkaveling met wegenis, 18 kavels.
1° Beslissing over wegenis.
Raadslid L. Bauwens trekt de aandacht naar aanleiding van voorliggend ontwerp op de visuele impact op de
Toepkapel. De N-VA is niet tegen deze verkaveling, maar vraagt ook aandacht voor het (visueel) beschermen van
toeristische trekpleisters in de gemeente.
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorgestelde wegenis naar aanleiding van de verkaveling V/2017/002 voor
het verkavelen van het terrein gelegen te Hoevestraat-Stoktstraat goedgekeurd.
18
Verkavelingsvergunning V/2017/003 voor het verkavelen van het terrein gelegen te
Muiterij, Brakel/Everbeek Boven - 7de afdeling, sectie A, nrs. 329V, 329W, 329X, 330C,
330D, 329P, 331G: verkaveling met wegenis, 10 kavels.
1° Beslissing over wegenis.
Fractieleider N. Morreels verklaart namens zijn fractie voorliggend ontwerp van wegenis niet te zullen goedkeuren.
Het voorliggend dossier in onvolledig, er zijn vragen te stellen betreffende de verkeersimpact van deze en een tweede
verkaveling in de directe omgeving; de woondichtheid is te groot en wellicht ook ingegeven met de hoge
aansluitkosten van de nutsleidingen in het achterhoofd, er is geen keerpunt voor de brandweer en een advies van de
brandweer, er ontbreekt info over de bouwvolumes en er is geen totaalbeeld over de mogelijke fysiche verbinding
tussen de twee verkavelingen
Schepen A. Flamand stelt hierop dat:
1° het college dient te oordelen over de goede ruimtelijke ordening
2°de gemeenteraad dient zich uit te spreken over het voorstel van wegenis.
3° er een gunstig advies van de brandweer is
4° het perceel in kwestie ontwikkelbaar is en dit niet kan afhangen van de al dan niet medewerking van
aangrenzende eigenaars om een totaalbeeld te krijgen op de twee verkavelingen
Met 17 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck,
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.
De Temmerman, M. Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 nee-stemmen vanwege de raadsleden
N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, wordt de voorgestelde wegenis
naar aanleiding van de verkaveling V/2017/003 voor het verkavelen van het terrein gelegen te Muiterij goedgekeurd.
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit.
Openbare Werken - Mobiliteit
19
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 02. Verkoopbelofte.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
20
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 03 - 04. Verkoopbelofte +
afstand van pacht en recht van voorkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
21
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 06 - 07A -07B - 08 - 09.
Verkoopbelofte + afstand van pacht en recht van voorkoop ( 6 en 9).
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
22
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 10 - 11 - 12 en 13.
Verkoopbelofte.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
23
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 14. Verkoopbelofte.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
24
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 15. Verkoopbelofte.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
25
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 16 - 17. Verkoopbelofte.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
26
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 18. Verkoopbelofte.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
27
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 19. Verkoopbelofte.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
28
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 20 - 21 - 22. Verkoopbelofte.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
29
Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 23. Verkoopbelofte.
Met éénparigheid van stemmen wordt de verkoopbelofte goedgekeurd.
30
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 001 - 068 - 130 - 185.
Ontwerpakte verkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
31
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 020. Overeenkomst.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
32
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 020. Ontwerpakte verkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
33
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 036. Ontwerpakte verkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
34
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 039. Ontwerpakte verkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
35
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 040. Ontwerpakte verkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
36
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 043 - 146 - 240 - 241.
Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade (43).
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.

37

Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 044 en 045. Ontwerpakte
verkoop en uitwinningsschade.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
38
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 044/02 - 045/02.
Overeenkomst tijdelijk gebruik terrein voor grondverbetering.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
39
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 047. Ontwerpakte verkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
40
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 048. Ontwerpakte verkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
41
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 050. Ontwerpakte verkoop +
uitwinningsschade.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
42
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 085. Ontwerpakte verkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
43
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 109 - 110 - 111. Ontwerpakte
verkoop + uitwinningsschade.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
44
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 135 en 136. Ontwerpakte
verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
45
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 168. Ontwerpakte verkoop +
uitwinningsschade.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
46
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 186. Ontwerpakte verkoop.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
47
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 204. Ontwerpakte verkoop +
pachtverbrekingsschade aan pachter.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
48
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 207. Ontwerpakte verkoop +
pachtverbrekingsschade aan pachter.
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd.
49
Vernieuwing (wegenis en) voetpaden Kerkhofstraat en Meerbeekstraat. Vernieuwen
kapotte riolering in de Kerkhofstraat van huisnummer 61 t.e.m. huisnummer 85.
Bekrachtiging besluit college 29 mei 2017.
Met éénparigheid van stemmen wordt het herstel van de riolering in de Kerkhofstraat tussen nr. 61 en 85
goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 38.746,36 euro excl. btw.
Milieu
50
Opmaak klimaatplan in het kader van het Burgemeestersconvenant en het project
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.
Met eenparigheid van stemmen wordt de opmaak van een klimaatplan goedgekeurd.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld:
1° Fractieleider N. Morreels betreffende het verwijderen van de wegmarkeringen ter hoogte van het kruispunt
Driehoekstraat – verbindingsweg Tirse
2° Fractieleider J. Haegeman betreffende het bestrijden van onkruiden op de gemeentelijke kerkhoven
3° Raadslid K. Wattez betreffende het wegnemen van vuilnisbakken op parking Tirse
4° Raadslid L. De Langhe betreffende het uitschrijven van retributies op de blauwe zone op het moment van
communie te Nederbrakel.
ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD.

Op last :
Jürgen De Mets
Aanwezig:

Afwezig:
01

Alexander De Croo

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Leen De Langhe -

Dagorde: Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden doorgang voor alle verkeer
in buurtweg nr 36.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 januari 2009 betreffende de AR en de plaatsing en bekostiging
van verkeerstekens;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119;
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede
politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid;
Gelet dat in buurtweg nr 36 een knuppelpad werd aangelegd;
Gelet dat door de aanleg van voormeld knuppelpad er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is voor gemotoriseerd
verkeer;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om in voormelde buurtweg verboden doorgang
in te voeren voor alle verkeer met uitzondering van fietsers en ruiters;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;

Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : In buurtweg nummer 36, gelegen deelgemeente Everbeek, wordt verboden doorgang ingevoerd met
uitzondering van voetgangers, fietsers en ruiters.
Art. 2 : De in artikel 1 genomen maatregelen zal aangeduid worden met het verkeersbord C3 met onderbord
uitgezonderd fietsers en ruiters.
Art. 3 : Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 van het gemeentedecreet.
Art. 4 : Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij KB. dd. 16.03.1968 met latere wijzigingen en aanvullingen.
Art. 5 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :
- de minister van Mobiliteit;
- de politiezone Brakel;
- de federale politie;
- de politierechtbank van Oudenaarde
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Leen De Langhe 02

Dagorde: Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden parkeren in de
Kerkhofstraat.
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en
bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de vernieuwing van de wegenis van de Kerkhofstraat waarbij afgebakende parkeerplaatsen werden voorzien;
Overwegende dat een aanvullende verkeersreglement dient goedgekeurd waarin
vastgesteld wordt waar en waar niet mag geparkeerd worden;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het alternerend parkeren in de
Kerkhofstraat op te heffen en te vervangen door geordend parkeren zoals voorzien op het plan betreffende aanleg
wegenis;
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Het alternerend parkeren in de Kerkhofstraat wordt opgeheven.
Art. 2 : Er wordt in de Kerkhofstraat parkeren toegelaten op de volgende afgebakende plaatsen :
- van huisnr 2 tot 4 wordt volgende maatregel ingevoerd:
- van huisnr 7 tot 19 wordt volgende maatregel ingevoerd:
- van huisnr 18 tot 38 wordt volgende maatregel ingevoerd:
- van huisnr 67 tot 73 wordt volgende maatregel ingevoerd:
- van huisnr 46A tot 46B wordt volgende maatregel ingevoerd:
- van huisnr 43 tot 57 wordt volgende maatregel ingevoerd:
- van begin nieuw kerkhof tot einde nieuw kerkhof
Art. 3 : De in artikel 2 van dit besluit genomen maatregelen wordt gesignaleerd met wegmarkeringen
overeenkomstig art.77.5 van de wegcode.
Art. 4 : Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Vlaams Huis voor de
Verkeersveiligheid, de politierechtbank, de federale politie en de zonechef van politiezone Brakel.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,

Afwezig:

Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Leen De Langhe -

03
Dagorde: Retributiereglement inname openbaar domein en signalisatievergunning.
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het raadsbesluit dd 30 augustus 2010 betreffende het retributiereglement inname openbaar domein;
Gelet dat het college van burgemeester en schepenen beslist heeft om elke aanvraag inname domein elektronisch te
lagen indienen via spotbooking;
Gelet op de kosten die voor elke aanvraag wordt aangerekend door het softwarebedrijf dat spotbooking beheert;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze kosten door te rekenen aan de
aanvrager;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormeld retributiereglement te vervangen
door een nieuw retributiereglement zoals werd voorgelegd aan de commissie van financiën;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en volgende uitslag heeft:
22 ja-stemmen
Gelet op de volstrekte meerderheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1: Vanaf 1 augustus 2017 wordt een retributie gevestigd op het tijdelijk innemen van het openbaar domein en
aanvraag signalisatievergunning.
Art. 2: Deze retributie is verschuldigd door de aanvrager van de vraag tot tijdelijke inname van het openbaar domein
of een vraag tot het verkrijgen van een signalisatievergunning indient.
Art. 3: De aanvraag tot inname van het openbaar domein of signalisatievergunning zal minstens 4 werkdagen voor de
effectieve inname bij de gemeente Brakel moeten ingediend worden dit door middel van de elektronische toepassing
die de gemeente Brakel hiervoor ter beschikking stelt via de gemeentelijke website.
Art. 4 : Voor elke aanvraag zal een dossierkost verschuldigd zijn van 5 euro. Deze kost is eveneens verschuldigd bij
elke aanvraag tot verlenging.
Art. 5 : De retributie voor het innemen van het openbaar domein door een privé persoon of een bedrijf bedraagt per
begonnen 15 m² :
1° eerste 7 dagen : gratis
2° vanaf dag 8 : 5 euro/dag
3° afsluiten straat : 75 euro/dag
Art. 6: Bij niet-aangifte volgens de bepalingen van dit reglement is deze retributie ambtshalve verschuldigd voor een
periode van minstens 30 dagen aan 5 euro per dag.
Art. 7 : Zijn vrijgesteld van de retributie vermeld in artikel 5 van dit reglement :
1° alle evenementen en/of sociale culturele activiteiten georganiseerd met goedkeuring van of in samenwerking met
het gemeentebestuur;
2° werken in uitvoering van een openbaar bestuur of met een openbaar nut;
3° inname dat reeds aanleiding geeft tot het heffen van een ander retributie ten voordele van de gemeente.
Art. 8: §1 De benodigde nadars, signalisatielampen, verkeersborden (op staander) worden door de gemeente gratis
ter beschikking gesteld en dit tijdens de kantooruren op het gemeentehuis. Zowel bij het ontlenen als het
terugbrengen van de ontleende materialen zal een bewijs uitgereikt worden aan de aanvrager.
§2 Indien 14 dagen na het verstrijken van de inname/signalisatievergunning de in §1 van dit artikel ter beschikking
gestelde materialen niet teruggebracht, zal een retributie worden aangerekend van:
1° nadars: 100 euro per exemplaar
2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar
3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar
4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar
Het terugbrengen van de ontleende materialen zonder het vragen van een bewijs van teruggave, wordt gelijkgesteld
met het niet-terugbrengen van deze materialen en de hierop toepasselijke retributie van:
1° nadars: 100 euro per exemplaar
2° signalisatielampen: 25 euro per exemplaar
3° verkeersborden: 25 euro per exemplaar
4° verkeersborden op staander: 50 euro per exemplaar
Art. 9: De indiener en de persoon voor wie de werken tot voordeel strekken zijn solidair en hoofdelijk
verantwoordelijk voor de betaling van de retributie.
Art. 10: Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen kan de financieel
beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en
schepenen. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de
verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden geviseerd en uitvoerbaar
verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn
met een aangetekende brief. Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden
ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de betekening ervan bij
verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.
Art. 11 : De burgemeester wordt gemachtigd tot het afleveren van de vergunningen.
Art. 12 : Dit besluit vervangt het besluit van de gemeenteraad dd. 30 augustus 2010.
Art. 13: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de provincie.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van

Afwezig:

Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Leen De Langhe -
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 16 juni 2017.
Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”);
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg “Cipal”) van 14
april 2014;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal;
Gelet op de oproeping van 26 april 2017 tot de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 met de volgende
agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van
Cipal over het boekjaar 2016
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31 december
2016
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
van Cipal over het boekjaar 2016
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten op 31
december 2016
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het boekjaar 2016
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Rondvraag
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten te weigeren;
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet
worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 16 juni 2017, zoals overgemaakt per oproepingsbrief van
27 april 2017, goedgekeurd.
Art. 2 : De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene vergadering van Cipal van 16
juni 2017 te handelen en te beslissen conform dit besluit. Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen
beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de
gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder
met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Ethias. Gewone Algemene Jaarvergadering dd. 19
juni 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 28 april 2017 van Ethias, betreffende de uitnodiging tot de Gewone Algemene Vergadering
van 19 juni 2017;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde :
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016;
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het resultaat;
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat;
4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht;
5. statutaire benoemingen;
6. mandaat van commissaris.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;

Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Gewone Algemene Vergadering, d.d. 19 juni 2017 van Ethias wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Gewone Algemene Vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ethias.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVW (IC) dd. 30
juni 2017. Goedkeuring agenda.
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij TMVW (IC);
Gelet op de statuten van TMVW;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVW (IC) cvba d.d. 30 juni waarin tevens de
agenda werd meegedeeld en de agenda werden toegelicht;
1. Gelet dat de agenda volgende punten bevat :
Toetredingen en uitbreiding van toetredingen
2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding van
toetredingen
3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016
4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016
5. Kennisname van het verslag van het college van commissarissen
6. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR)
8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Er wordt goedkeuring verleend aan de agendapunten van de algemene jaarvergadering van TMVW (IC), d.d.
30 juni 2017.
Art. 2 : De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de in artikel 1 vermelde wordt
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3 : De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit
besluit en beslist dat onverwijld een afschrift van deze beslissing aan TMVW IC, Stropstraat 1, 9000 Gent, wordt
bezorgd.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVW (IC) dd. 30
juni 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op onze beslissing van heden houdende goedkeuring agenda van de algemene jaarvergadering van TMVW IC
d.d. 30 juni 2017;
Gelet dat onze gemeente 4 raadsleden kan aanstellen om onze gemeente te vertegenwoordiger op de voormelde
vergadering;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 4 maart 2013 houdende de aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers op
de algemene vergaderingen van TMVW;

Gelet dat voor de vergadering van 30 juni 2017 volgende raadsleden worden voorgesteld als gemeentelijke
vertegenwoordigers :
Effectief :
1. Andre Flamand
2. Marcel Van Snick
3. Marc De Pessemier
4. Marie-Jeanne De Temmerman
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Volgende raadsleden worden aangesteld als effectieve vertegenwoordigers, op de algemene jaarvergadering
van TMVW IC d.d. 30 juni 2017 :
Effectief :
1. Andre Flamand, Leinstraat 112, Brakel
2. Marcel Van Snick, Reepstraat 15, Brakel
3. Marc De Pessemier, Twaalfbunderstraat 31, Brakel
4. Marie-Jeanne De Temmerman, Hauwstraat 55, Brakel
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op in de artikel 1 van dit besluit
vermelde vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVW, Stropstraat 1, Gent.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW
IC dd. 30 juni 2017. Goedkeuring agenda.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS), in het bijzonder
artikel 25 e.v.;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales, waarmee bij het
decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge waarvan de werking en organisatie van TMVW
aangepast dient te worden aan het DIS;
Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen aan het DIS, over
te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het voormelde decreet zullen
bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe dienstverlenende vereniging, de
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services (afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de
huidige A-vennoten van TMVW (waaronder de Gemeente). Naast een inbreng in cash in TMVS door TMVW in eigen
naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor
de medeoprichters van TMVS, zal TMVW ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van
de divisie Aanvullende Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in
natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel uitkeren aan de Avennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope van hun A-aandelen (waaraan de
divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”). Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging
van haar statuten teneinde deze te conformeren aan het DIS.
Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en voorwaarden voor de
oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld
waarin de volgende documenten opgenomen zijn:
i. een omstandige motiveringsnota;
ii. een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van
dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging;
iii. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de
financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering;
iv. een ontwerp van statuten;
Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes uiteengezet in het
hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het voormelde overlegorgaan. Deze
presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier;
Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, in eigen naam en
voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid van de oprichting, maar dat de
betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden voorgeschoten door TMVW.
Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het kapitaal en het
aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen.
Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen.

Gelet op het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen. Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig
artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet
intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten
door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als medeoprichter van TMVS;
Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van
vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking
inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door
Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;
Gelet op artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ingevolge waarvan
het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering van TMVW behoort;
Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende documenten werden opgenomen:
de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde wijzigingen aan de
statuten van TMVW;
een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen:
de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de regio waartoe zij
behoren;
de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot;
het financieringsreglement Zuivering en Wegenis;
het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit;
Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de samenstelling van
respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor domeindiensten en de regionale adviescomités
voor secundaire diensten.
Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging
van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad van bestuur van TMVW;
Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van
vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van
Hullebusch, bedrijfsrevisor;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30
juni 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden toegelicht;
Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste verrichtingen die
ontvangen werden door de gemeente;
Gelet op het feit dat de gemeente op heden een A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad dienvolgens dient te
beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de voormelde algemene vergadering alsook
in zijn hoedanigheid van medeoprichter van TMVS;
Gelet op de eerder reeds genomen besluiten van de gemeenteraad tot medeoprichting van TMVS en goedkeuring van
het oprichtingsdossier. Bij deze gelegenheid keurde de gemeente het oprichtingsdossier van TMVS goed, met
uitzondering van de presentatie “Oprichting TMVS” dewelke vervolgens nog werd nagestuurd en die integraal deel
uitmaakt van het oprichtingsdossier;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om goedkeuring te verlenen aan alle
agandapunten;
Gelet op d eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT:
Art. 1 : Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de buitengewone
algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017.
Art. 2 : Er wordt goedkeuring verleend aan het oprichtingsdossier van TMVS.
Art. 3 : Er wordt goedkeuring verleend aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS door
TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Art. 4 : Er wordt goedkeuring verleend aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen van TMVS
door de mede-oprichtende deelnemers (waaronder de gemeente) ter gelegenheid van de oprichting van TMVS en (ii)
de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten door TMVW van deze volstorting door
de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel. Dienvolgens zal de
gemeente overgaan tot een inschrijving in de voormelde TMVS kapitalisatietabel aangegeven aantal aandelen.
Art. 5 : Er wordt goedkeuring verleend aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395
van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet
intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in
TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 SintDenijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Art. 6 : Er wordt goedkeuring verleend aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van
vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking
inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS.
Art. 7 : Er wordt goedkeuring verleend aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende Diensten inbrengt in
TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in het bijzonder verslag inzake de inbreng in
natura en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van Aaandelen in TMVS aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Art. 8 : Er wordt goedkeuring verleend aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in
cash.
Art. 9 : Er wordt goedkeuring verleend aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de toepassing van artikel
60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal
nemen op 31 december 2017 waardoor de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op
de eerste juni van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande besluit te
vervullen.
Art. 10 : Er wordt goedkeuring verleend aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen
zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande dat het mogelijk wordt gemaakt het
scheidingsaandeel uit te keren in natura.
Art. 11 : Er wordt goedkeuring verleend aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-vennoten die daartoe
de wens uitdrukken.

Art. 12 : De terugname wordt verzocht van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het kapitaal van TMVW gelet
op de beoogde medeoprichting van TMVS door de gemeente.
Art. 13 : Er wordt goedkeuring verleend aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de voormelde A-vennoten:
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS (waaronder de gemeente):
scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel; de
aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die
aan TMVW werden uitgereikt als vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende
Diensten.
(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: door de
scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
Art. 14 : Er wordt goedkeuring verleend aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVW
teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te schrijven in het
aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Art. 15 : Er wordt goedkeuring verleend aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen ingevolge
de door de A-vennoten (waaronder de gemeente) verrichtte terugname van A-aandelen en tot toekenning van het
scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van terug te nemen F1-aandelen.
Art. 16 : Er wordt goedkeuring verleend aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVW
teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en tot
uitkering van een scheidingsaandeel.
Art. 17 : Er wordt goedkeuring verleend aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW andere dan
deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 30 juni 2017 zal worden goedgekeurd, naar
F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde
omvorming.
Art. 18 : Er wordt goedkeuring verleend aan de gedeeltelijke terugname van de T K- en DK -aandelen door de
vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van deze aandelen ter gelegenheid
van de statutenwijziging en teneinde de afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te werken en tot
toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te nemen T K- en DK
-aandelen.
Art. 19 : Er wordt goedkeuring verleend aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVW
teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het aandelenregister van TMVW in te schrijven en
tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Art. 20 : Er wordt goedkeuring verleend aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van
vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, opgesteld door de raad van bestuur van
TMVW.
Art. 21 : Er wordt goedkeuring verleend aan het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig
artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld
door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Art. 22 : Er wordt goedkeuring verleend aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals nader uiteengezet in
het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW, beiden opgesteld
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen.
Art. 23 : Er wordt goedkeuring verleend aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de
statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelswijziging
van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te
conformeren aan de bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Art. 24 : Er wordt goedkeuring verleend aan het huishoudelijk reglement van TMVW.
Er wordt goedkeuring verleend
Art. 25 : Mevrouw Mirella Limpens, raadslid, wonende te Brakel, Moriaanstraat 11, wordt voorgedragen als lid van de
raad van bestuur van TMVW.
Art. 26 : Mevrouw Mirella Limpens, raadslid, wonende te Brakel, Moriaanstraat 11, wordt voorgedragen als lid van
het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMVW
Art. 27 : Er wordt goedkeuring verleend aan de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de regionale
adviescomités van TMVW, voorgedragen door de andere vennoten van TMVW.
Art. 28 : Er wordt goedkeuring verleend aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het college van
commissarissen.
Art. 29 : De aangestelde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen uitvoering te geven.
Art.30 : Er wordt goedkeuring verleend aan het verlenen van een machtiging aan ieder geassocieerd notaris van de
notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te
stellen in overeenstemming met de voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het
maatschappelijk doel).
Art. 31 : Er wordt goedkeuring verleend aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen directeur van TMVW
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot de
voorgaande besluiten te vervullen.
Art. 32 : Er wordt goedkeuring verleend aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de bijzondere
algemene vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 30 juni 2017 en te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten.
Art. 33 : De terugname wordt verzocht van de A-aandelen die de gemeente aanhoudt in het kapitaal van TMVS en
die het bij wijze van scheidingsaandeel in natura heeft verkregen ter gelegenheid van zijn uittreding uit TMVW ten
belope van zijn A-aandelen in TMVW. Hierbij zal de gemeenten een scheidingsaandeel in cash ontvangen
overeenkomstig de statuten van TMVS.
Art. 34 : Er wordt goedkeuring verleend aan de terugname van A-aandelen in TMVS door de andere oprichtende
gemeenten van TMVS dewelke deze oprichtende gemeenten hebben verkregen bij wijze van scheidingsaandeel in
natura ter gelegenheid van hun uittreding uit TMVW ten belope van hun A-aandelen in TMVW, en tot toekenning van
het scheidingsaandeel overeenkomstig de statuten van TMVS.
Art.35 : Er wordt goedkeuring verleend aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur van TMVS
teneinde de gedeeltelijke terugname van de A-aandelen in het aandelenregister van TMVS in te schrijven en tot
uitkering van een scheidingsaandeel.
Art. 36 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, wordt aangeduid als
gemeentelijk vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van TMVS d.d. 30 juni 2017 of iedere

andere algemene vergadering met dezelfde agenda, en de heer André Flamand, schepen, wonende te Brakel,
Leinstraat 112, als plaatsvervanger.
Art. 37 : Er wordt overgegaan tot een terugbetaling van het bedrag dat door TMVW aan de gemeente is
voorgeschoten met het oog op de volstorting van de TMVS-aandelen waarop door de gemeente zal worden
ingeschreven bij de oprichting van TMVS en die in cash zijn te volstorten.
Art 38 : De voordracht van de heer Marcel Saeytijdt als lid van de raad van bestuur van TMVS door de gemeenteraad
in zitting van 15 mei 2017, wordt bevestigd.
Art. 39. De voordracht van de heer Marcel Saeytijdt als lid van de raad van het regionale adviescomité voor services
van TMVS door de gemeenteraad in zitting van 15 mei 2017, wordt bevestigd.
Art. 42 : Er wordt goedkeuring verleend aan de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en het regionale
adviescomité van TMVS, voorgedragen door de andere vennoten van TMVS.
Art. 43 : Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit waaronder het
onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Leen De Langhe 09

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW
IC d.d. 30 juni 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger,
en bepalen mandaat.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op onze beslissing van heden houdende goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van
TMVW (IC) d.d. 30 juni 2017;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 4 maart 2013 houdende de aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers op
de algemene vergaderingen van TMVW;
Gelet op het voorstel om volgende raadsleden aan te stellen als vertegenwoordiger op de voormelde vergadering :
de heer Andre Flamand, de heer Marcel Van Snick, de heer Marc De Pessemier en mevrouw Marie-Jeanne De
Temmerman ;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Volgende raadsleden worden aangesteld als vertegenwoordigers, op de buitengewone algemene vergadering
van TMVW (IC) d.d. 30 juni 2017 :
1. schepen Andre Flamand, wonende te Brakel, Leinstraat 112
2. raadslid Marcel Van Snick, wonende te Brakel, Reepstraat 15
3. raadslid Marc De Pessemier, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31
4. raadslid Marie-Jeanne De Temmerman, wonende te Brakel, Hauwstraat 55
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordigers worden gemandateerd om op in de artikel 1 van dit besluit
vermelde vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVW, Stropstraat 1, Gent.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Leen De Langhe 10

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 26 juni 2017.
Goedkeuring agenda.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet onze gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Fingem;
Gelet dat de gemeente wordt opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Fingem die
bijeengeroepen wordt op 26 juni 2017 per aangetekende schrijven van 9 mei 2017;
Gelet op het Vlaams decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001;
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen het dossier dat door Fingem wordt overgemaakt
volgende agendapunten bevat :
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016

2. Jaarrekening per 31 december 2016 – voorstel tot resultaatsverwerking
3. Verslag van de commissaris
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De agenda van de Algemene Vergadering van Fingem van 26 juni 2017 wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Fingem van 26
juni 2017 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavige beslissing in
verband met de te behandelen agendapunten;
Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing
en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Fingem, p/a Intermixt, t.a.v. de heer Laurent Alens, Ravensteingalerij 4 bus 2 – 1000
Brussel.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Leen De Langhe 11

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 26 juni 2017.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013;
Gelet op het feit dat onze gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Fingem;
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 9 mei 2017 van Fingem waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering die zal plaatsvinden op 26 juni 2017;
Gelet op de statuten van Fingem, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de
gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende
vereniging;
Gelet op de door Fingem verstrekte algemene info, waarbij verwezen wordt op het strikt naleven van het decreet en
de statutaire bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding van de mandatarissen;
Gelet op artikel 44, 1ste alinea, van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordiger(s) voor een (buitengewone) algemene
vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit moeten aanduiden uit de leden van de
gemeenteraad;
Gelet op de statuten van Fingem;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om mevrouw Mirella Limpens, raadslid, aan te
stellen als gemeentelijke volmachtdrager en de heer Marc De Pessemier, raadslid, als plaatsvervanger,
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- mevrouw Mirella Limpens bekomt 22 ja-stemmen;
- de heer Marc De Pessemier bekomt 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : Mevrouw Mirella Limpens, raadslid, wonende te Brakel, Moriaanstraat 11, en de heer Marc De Pessemier,
raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, worden respectievelijk als gemeentelijke vertegenwoordiger en
als plaatsvervangende vertegenwoordiger aangesteld om deel te nemen aan de algemene vergadering van FINGEM
op 26 juni 2017.
Art. 2: De volmachthouder van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van Fingem op te
dragen zijn/hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van het Intergemeentelijk
samenwerkingsverband Fingem.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van

Afwezig:

Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Leen De Langhe -
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene Vergadering dd. 29 juni 2017.
Goedkeuring agenda.
Gelet op het Decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 12 mei 2017 op naam van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van afvalstoffen
Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 29 juni 2017 met als agenda;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde :
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en verslag van Dhr. Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2016.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2016.
3. Decharge aan de bestuurders en de Commissaris-revisor.
4. Varia.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waar 22 raadsleden aan deelnemen met als resultaat:
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene vergadering, d.d. 29 juni 2017, van I.VL.A., wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene vergadering wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van I.VL.A.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
Leen De Langhe 13

Dagorde: Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene Vergadering dd. 29 juni 2017.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het schrijven d.d. 12 mei 2017 van I.Vl.A, waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan de
Algemene Jaarvergadering die zal plaatsvinden op 29 juni 2017;
Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping van
de Algemene Vergadering reglementeert;
Gelet op de raadsbeslissing d.d. 30 mei 2016 waarbij raadslid Marc De Pessemier werd aangesteld als gemeentelijke
vertegenwoordiger op alle Algemene Vergaderingen van I.Vl.A voor de rest van huidige legislatuur ;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art. 1 : De heer Marc De Pessemier, raadslid, wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger op de Algemene Vergaderingen van 29 juni 2017 van I.VL.A. en voor de volgende vergadering tot
einde van deze legislatuur.
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van I.VL.A.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-

Afwezig:

Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Leen De Langhe -
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2017.
Goedkeuring agenda.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 9 mei 2017 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening
en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 19 juni 2017;
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij SOLVA;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde :
1. Samenstelling van het bureau.
2. Statutenwijziging SOLVA : ontwerp tot wijziging (cf punt 2.1.1. notulen RvB SOLVA 7 maart 2017).
3. Verplaatsen maatschappelijke zetel SOLVA (cf punt 2.1.2. notulen RvB SOLVA 7 maart 2017).
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2016.
5. Jaarrekening per 31 december 2016.
6. Verslag van de Commissaris.
7. Kwijting aan de Raad van Bestuur over het boekjaar 2016.
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- 22 ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering van SOLVA d.d. 19 juni 2017 wordt goedgekeurd.
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de in artikel 1 vermelde vergadering wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in de artikel 1 van dit besluit.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2017.
Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 19 juni 2017 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening
en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 19 juni 2017;
Gelet op de wet van 22 februari 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping van
de Algemene Vergadering reglementeert;
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering;
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 1 maart 2002, aan de
colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden
omschreven;
Gelet dat mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, door het college van burgemeester en schepenen wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger en de heer André Flamand als plaatsvervanger;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : Mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, wonende te Brakel, Hauwstraat 55, raadslid wordt
aangesteld als vertegenwoordiger en de heer André Flamand, schepen, wonende te Brakel, Leintraat 112, op de
Algemene Vergadering van Solva d.d. 19 juni 2017.
Art. 2 : De in artikel 1 aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op deze vergadering te handelen en
te beslissen conform het besluit dat door de Gemeenteraad heden is genomen.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Solva.
Namens de raad,

Op last :

Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Stephan
Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Samenwerkingsverbanden. VVSG vzw. Algemene ledenvergadering d.d. 14 juni
2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven d.d. 15 mei 2017 van VVSG vzw, betreffende de uitnodiging tot de Algemene ledenvergadering
van 14 juni 2017;
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde :
Deel 1. Statutaire vergadering VVSG vzw o.l.v. Wim Dries, voorzitter VVSG
1. Samenstelling Bureau en aanduiding stemopnemers
2. Toelichting en goedkeuring jaarverslag 2016
3. Toelichting en goedkeuring jaarrekening 2016 + verslag van de commissaris-revisor
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris-revisor
6. Wijzigingen aan de statuten VVSG vzw
7. Voordracht nieuwe bestuursleden VVSG vzw
Deel 2. Thematische werkgroepen
1. Thuis- en dakloosheid – Housing First
2. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, ook in uw gemeente
3. Digitale inspiratie – 3 beste praktijken
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren;
Gelet op de stemming waaraan X raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft :
- X ja-stemmen;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
BESLUIT :
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering, d.d. 14 juni 2017, van VVSG vzw, wordt goedgekeurd,
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering wordt opgedragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen zoals beschreven in artikel 1 van dit besluit.
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van de Intercommunale
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Verkavelingsvergunning V/2017/002 voor het verkavelen van het terrein
gelegen te Hoevestraat - Stoktstraat, Brakel/Nederbrakel - 1 de afdeling, sectie B, nrs.
822B, 825B, 823B, 772A, 773: verkaveling met wegenis, 18 kavels.
1° Beslissing over wegenis.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2 en artikel 43, §2, 12°;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25;
Overwegende dat voornoemd artikel 4.2.25 stelt dat als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, artikel 10;
Overwegende dat voornoemd artikel 10 stelt dat als het een vergunningsaanvraag betreft die wegeniswerken omvat
als vermeld in artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de gemeenteraad een gemotiveerd besluit
neemt over de zaak van de wegen. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de ingediende bezwaren en
opmerkingen;
Gelet op de aanvraag tot verkavelingsvergunning (V/2017/002) voor gronden te Hoevestraat-Stoktstraat (Brakel, 1e
afd. (Nederbrakel), sectie B, nr(s). 822b, 825b, 823b, 772a, 773) betreffende 18 kavels;
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gevoerd van 8 februari 2017 tot en met 9 maart 2017;
Overwegende dat geen bezwaarschriften zijn ingediend;
Gelet op plan “Plan gratis grondafstand” op naam van Alain Liedts, p/a Kasteelstraat 60, 9660 Brakel;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot overname van het voorstel van
openbaar domein met wegenis overeenkomstig het bijgevoegd plan “Plan gratis grondafstand”;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 23 ja stemmen

Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: Goedkeuring wordt gegeven aan de overname van het voorstel van openbaar domein met wegenis zoals
weergegeven in het plan “Plan gratis grondafstand”.
Artikel 2: Na de definitieve oplevering van het voorstel van openbaar domein met wegenis word dit overgenomen
door de gemeente om in te lijven bij het openbaar domein.
Artikel 3: De bouwheer, Alain Liedts, p/a Kasteelstraat 60, 9660 Brakel is gehouden de kosten die verbonden zijn aan
de overdracht van dit voorstel van openbaar domein te betalen.
Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° het college van burgemeester en schepenen
2° Notaris Olemans, tav dhr. Alain Liedts, p/a Kasteelstraat 60, 9660 Brakel
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Verkavelingsvergunning V/2017/003 voor het verkavelen van het terrein
gelegen te Muiterij, Brakel/Everbeek Boven - 7de afdeling, sectie A, nrs. 329V, 329W,
329X, 330C, 330D, 329P, 331G: verkaveling met wegenis, 10 kavels.
1° Beslissing over wegenis.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2 en artikel 43, §2, 12°;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.2.25;
Overwegende dat voornoemd artikel 4.2.25 stelt dat als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het
vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, artikel 10;
Overwegende dat voornoemd artikel 10 stelt dat als het een vergunningsaanvraag betreft die wegeniswerken omvat
als vermeld in artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de gemeenteraad een gemotiveerd besluit
neemt over de zaak van de wegen. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de ingediende bezwaren en
opmerkingen;
Gelet op de aanvraag tot verkavelingsvergunning (V/2017/003) voor gronden te Muiterij (Brakel, 7 e afd. (Everbeek),
sectie A, nr(s.): 329v, 329w, 329x, 330c, 330d, 329p, 331g betreffende 10 kavels met wegenis met als bijlage “plan
gratis grondafstand”;
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd gevoerd van 29 maart 2017 tot en met 27 april 2017;
Overwegende dat 8 bezwaarschriften zijn ingediend, ondertekend door 11 personen met als voorwerp:
1. De bekendmaking van het openbaar onderzoek werd niet tijdig aangebracht. Foto's werden bij het
bezwaarschrift gevoegd genomen op 14 en 15 maart 2017, ter bevestiging dat er nergens een bekendmaking
voor het openbaar onderzoek uithangt;
2. Het woongebied dient zijn landelijk karakter te behouden;
3. Er bestaat geen kwantitatieve noodzaak om niet-ontsloten terrein in landelijk woongebied aan te snijden. De
bestaande voorraad bouwgronden in verkavelingen en langs uitgeruste wegen volstaat ruimschoots om de
vraag op te vangen. (Minstens 30 kavels te koop in de nabije omgeving op dit ogenblik);
4. De inwoners van het betrokken gebied hebben bewust gekozen voor het landelijk en groen karakter, dat door
de inplanting van deze 10 woningen verdwijnt. Er wordt geen rekening gehouden met het sociaal aspect van
het leven in een kleine dorpskern;
5. Het verdwijnen van de groene open ruimte heeft een negatieve weerslag op de fauna en flora en creëert
problemen i.v.m. Waterhuishouding, lawaaihinder, verkeershinder;
6. De overlast, die de aanleg van een nieuwe weg, nutsvoorzieningen, woningen, parkings e.d. teweegbrengt zal
jaren duren;
7. Dit is een plan voor waardevermeerdering van vastgoed van sommige eigenaars ten koste van
waardevermindering van de huidige omringende woningen;
8. Men kan zich vragen stellen i.v.m. de rendabiliteit;
9. Het GRS (2010) stelde een woondichtheid van 15 woningen per hectare voorop. Bij deze verkaveling zit men
aan een woondichtheid van ongeveer 24 woningen per hectare. De verkavelaar maakt hierbij rekenfouten om
de dichtheid naar omlaag te brengen (zie bezwaar: dichtheid, er wordt een dichtheid vermeld van
17,96won./ha);
10. Concreet worden volgende opmerkingen gemaakt: de ingevulde gegevens zijn niet helemaal correct, de
bestaande toestand is niet correct beschreven, de bijgevoegde foto's geven een vertekend beeld van de
werkelijkheid, de aangehaalde dichtheid van 17,96 woningen per hectare is foutief, dit zou volgens de
bezwaarschrijvers 23,60woningen/ha zijn (loten 11 en 12 – bestaande woningen- uitgesloten), op de plannen
wordt nergens vermeld wie de eigenaar is van lot 9 en lot 10;
11. er dient eerst een splitsing te gebeuren vooraleer kan overgegaan worden tot de verkaveling van percelen
330 D en 331 G, gezien deze horen bij de woning te Kroonstraat 56a en deze woning in een verkaveling is
gelegen;
12. er zijn nauwelijks voorzieningen (geen winkels, geen werkgelegenheid, beperkt busvervoer). Aangezien men
min. 5 km moet rijden is een gemiddeld gezin in Everbeek-Boven genoodzaakt om te beschikken over 2
auto's;

13. Op te merken dat de voorziene verkavelingsweg uitkomt pal aan de kleuterschool in een gevaarlijke bocht. De
bestaande verkeerscongestie zal hierdoor bij het openen en sluiten van school er niet minder op worden
14. er staan verschillende hoogstammige bomen op de percelen, o.a. een 10m hoge spar, en verschillende
heesters zoals hulsten met een hoogte tot 7m
15. de voetweg nr. 92 wordt niet vermeld doch staat wel op plan
16. er is 4,40m hoogteverschil van lot 1 naar lot 8
17. Het tracé van de doodlopende weg zwenkt uit om lot 9 en lot 10 toe te laten om aan te sluiten op de weg.
Hierdoor worden lot 1 – 2 – 3 – 4 en 5 kleiner en komen ze dichter bij de tuinen van 329 Z en 329Y te liggen.
De verkavelaars hebben alle moeite gedaan om lot 9 en 10 erbij te kunnen betrekken en zo de kosten van de
weg te spreiden over 10 kavels ipv 8 kavels
18. het speelpleintje heeft enkel tot doel te verhinderen dat perceel 326E aansluit op de nieuwe weg
19. Er wordt opgemerkt dat ter hoogte van de woning te Kroonstraat 56a 2 buitenunits voor airco werden
voorzien zonder vergunning, in de bouwvrije zijstrook, vóór de bouwlijn en vlak aan de perceelsgrenzen. Er
worden eveneens opmerkingen gegeven betreffende het dak van de woning te Kroonstraat 56a, waarbij de
privacy van de omwonenden geschonden zou worden en betreffende het plaatsen van vrijstaande
woningbijgebouwen met terras op het perceel met kadastraal nummer 331G
Reliëfwijzigingen werden voorzien in de loop van 2016, op het perceel met kadastraal nummer 331G, met
hoogtes tot 60cm, waarbij er zware betonblokken op de perceelsgrens met het aanpalend perceel met
kadastraal nummer 331F werden geplaatst
Er werden rieten matten voorzien op de perceelsgrens van het perceel met kadastraal nummer 331G i.p.v.
een houten afsluiting (zoals vergund). Aan de zijkavelgrens met huisnummer 56 (kadastraal nummer 326F en
E) werd een houten afsluiting voorzien bekleed met zeildoek.
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen – in zitting dd. 29 mei 2017 – onderstaand standpunt
heeft ingenomen betreffend de ingediende bezwaarschriften:
1. Het openbaar onderzoek werd opnieuw georganiseerd en de affiche werd uitgehangen van 29/03/2017 tot
27/04/2017. alle ingediende bezwaren zijn ontvankelijk.
2. De bebouwing in de voorgestelde verkaveling betreft geen stedelijk woonwefsel / gesloten
bebouwingstypologie doch half-open en vrijstaande woningen met tuinen ruimer dan het minimum (minimum
achtertuindiepte voor landelijke gemeenten: 8m), en het woongebied is gelegen in de directe nabijheid van
de kern van Everbeek Boven.
3. Irrelevant gezien het woongebied betreft.
4. Idem.
5. Idem. Volgens de biologische waarderingskaart is de aanvraag voorzien op percelen die niet of minder
biologisch waardevol zijn. Er worden voldeonde maatregelen genomen t.b.v. De waterhuishouding (buffering
en vertraagde lozing van regenwater, beperking verharde oppervlakten + waterdoorlatende verhardingen.
Lawaaihinder is deze van algemene huishoudens. Hinderlijke activiteiten worden er niet toegestaan (lawaai,
verkeer, enz.)
6. Dit betreft geen stedenbouwkundig aspect.
7. De percelen zijn op het gewestplan sinds 1962 ingekleurd als woongebied.
8. Dit betreft geen stedenbouwkundig aspect.
9. 15 woningen per hectare is een richtnorm, een minimum waaraan voldaan dient te worden. In de directe
nabijheid van een kern is het wenselijk een hogere densiteit te voorzien.
10. Er wordt niet direct een vertekend beeld of incorrecte gegevens teruggevonden in het dossier. Inzake
dichtheid, zie antwoord bij nr. 9. de eigenaar van een perceel is irrelevant, stedenbouwkundige aanvragen
hebben een zakelijk karakter en zijn perceelsgebonden, niet persoons/eigenaargebonden.
11. Art. 4.1.1 VCRO stelt: Art. 20. Dec. 11/5/2012 “Artikel 4.1.1, 14°, en artikel 4.2.15, §1, eerste lid, van
dezelfde codex worden uitgelegd als volgt:
“Een voorafgaande verkavelingsvergunning is vereist wanneer een stuk grond vrijwillig wordt verdeeld in twee
of meer kavels om ten minste een van deze onbebouwde kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan
negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om een van deze overdrachtsvormen
aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, met het oog op woningbouw of de oprichting van
constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt. Een voorafgaande verkavelingsvergunning is niet
vereist indien op de kavels een of meer woningen of constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt,
worden opgericht, vooraleer de kavels door middel van een van de genoemde overdrachtsvormen worden
aangeboden.”.Een verkaveling is dus steeds noodzakelijk indien een stuk grond gesplitst wordt om te
verkopen met het oog op woningbouw. De verkaveling te Kroonstraat 56 betreft enkel de loten met
kadastraal nummer 330M en 332L.
12. Niet elke landelijke kern heeft een uitgebreid gamma aan voorzieningen, doch dit verhinderd niet de
ontwikkeling van percelen gelegen in woongebied. Het aantal wagens dat een gezin verkiest te bezitten is
persoonlijk en niet van stedenbouwkundige aard. Voorzieningen, werkgelegenheid, enz. in nabijgelegen
kernen bvevinden zich op fietsafstand.
13. Het betreft een verkaveling van maar 10 loten, wat een beperkte invloed heeft. Indien dit in de toekomst
noodzakelijk blijkt, kan de dienst Openbare Werken de situatie analyseren en eventuele verkeersvertragende
maatregelen voorzien. De kleuterschool is een handige voorziening in de kern.
14. Sparren zijn niet inheems en mogen vervangen worden door inheemse en standplaatsgeschikte loofbomen.
Indien er hoogstammen op het perceel zijn voorzien die verder dan 15m van een woning staan en op 1m
hoogte een omtrek hebben van meer dan 1m, is het kappen van dergelijke bomen vergunningsplichtig. Dit zal
als voorwaarde opgenomen worden in de vedrkavelingsvergunning. In de verkaveling worden verschillende
hoogstammen voorzien, wat de groenstructuur ten goede komt.
15. Het is voldeonde om een voetweg op plan te vermelden. Het plan is bindend.
16. Er wordt in de verkaveling rekening gehouden met het aanwezige reliëf. De reliëfwijzigingen worden tot een
minimum beperkt.
17. Het voorzien van een wegtracé waarbij er mogelijkheden worden gecreëerd om aanpalende percelen te
kunnen aansluiten, is toegestaan en dient zelfs als voorwaarde opgenomen te worden in de
verkavelingsvergunning.
18. Toekomstige aansluiting van aangrenzende percelen dient steeds mogelijk te zijn en wordt voorzien in de
verkaveling. Een groene zone komt de natuurlijke en recreatieve structuur ten goede.
19. Bouwmisdrijven op percelen niet opgenomen in deze verkaveling, kunnen in dit dossier niet behandeld
worden.
Het voorzien van 2 woningbijgebouwen werd vergund dd. 08/02/2016, met een totale oppervlakte van 37m²
(tuinhuis 12m² + pergola 25m²). Het is niet duidelijk op te maken uit de foto's en toelichtingen in de

bezwaarschriften of de constructies bouwmisdrijven betreffen (geen afmetingen gevoegd bij het bezwaarschrift).
De beschreven reliëfwijzigingen zijn vergunningsplichtig. Het is bovendien niet toegestaan het reliëf in die mate te
wijzigen dat er afgewaterd wordt op een aanpalend perceel.
Indien er afsluitingen werden voorzien die niet conform de afgelverde vergunning zijn (vergunning voor houten
schutsels dd. 23/11/2015) of vergunningsplichtig zijn, dient er hiervoor een stedenbouwkundige aanvraag te
worden ingediend.
In de verkavelingsvergunning zal de voorwaarde opgenomen worden dat de bestaande gebouwen op de
betreffende percelen gesloopt dienen te worden door de verkavelaar vooraleer er een stedenbouwkundige
aanvraag voor het bouwen van een woning wordt aangevraagd.
Voor de overige bouwmisdrijven kan er een melding gemaakt worden t.a.v. Het College van Burgemeester en
Schepenen, zodat er kan nagegaan worden of de werken volgens vergunning werden uitgevoerd en/of vrijgesteld
zijn van vergunning.
Gelet op plan “Plan gratis grondafstand” op naam van Alain Liedts, p/a Kasteelstraat 60, 9660 Brakel;
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot overname van het voorstel van
openbaar domein met wegenis overeenkomstig het bijgevoegd plan “Plan gratis grondafstand” en het bijtreden van
de visie van het college van burgemeester en schepenen betreffende de ingediende bezwaren;
Gelet op de stemming waar 23 leden aan deelnemen met als resultaat:
- 17 ja stemmen
- 6 nee stemmen
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck;
BESLUIT
Artikel 1: §1 Goedkeuring wordt gegeven aan de overname van het voorstel van openbaar domein met wegenis zoals
weergegeven in het plan “Plan gratis grondafstand”.
§2 De visie van het college van burgemeester en schepenen betreffende de ingediende bezwaarschriften en zoals in
het overwegend gedeelte van dit besluit overgenomen – wordt bijgetreden.
Artikel 2: Na de definitieve oplevering van het voorstel van openbaar domein met wegenis word dit overgenomen
door de gemeente om in te lijven bij het openbaar domein.
Artikel 3: De bouwheer, L&S Construct, p/a Gentse Steenweg, 9620 Zottegem is gehouden de kosten die verbonden
zijn aan de overdracht van dit voorstel van openbaar domein te betalen.
Artikel 4: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
1° het college van burgemeester en schepenen
2° L&S Construct, Ludwig Haverbeke, Gentse Steenweg 67, 9620 Zottegem
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 02. Verkoopbelofte.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie B, nr. 519D (95 m²),
inneming 2 : volle eigendom ongeveer 95 m² :
-grondverwerving : 95 m² x € 3,00/m² = € 285,00 + 24,50% wederbelegging = € 354,83
-uittredingsvergoeding : 95 m² x € 0,83/m² = €78,85
-mestafzet : 95 m² x € 0,05/m² = € 4,75 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
2 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :

Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie B, nr. 519D (95 m²),
inneming 2 : volle eigendom ongeveer 95 m² :
-grondverwerving : 95 m² x € 3,00/m² = € 285,00 + 24,50% wederbelegging = € 354,83
-uittredingsvergoeding : 95 m² x € 0,83/m² = €78,85
-mestafzet : 95 m² x € 0,05/m² = € 4,75.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 03 - 04.
Verkoopbelofte + afstand van pacht en recht van voorkoop.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Romain Demessemaeker / Rais Debusschere, Brakelstraat 95, 9620 Zottegem,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 680/2 (25 m²) en nr. 681 E (205m²),
inneming 3 : volle eigendom ongeveer 25 m² :
-grondverwerving : 25 m² x € 3,00/m² = € 75,00 + 24,50% wederbelegging = € 93,38 ;
inneming 4 : volle eigendom ongeveer 205 m² :
-grondverwerving : 205 m² x € 3,00/m² = € 615,00 + 24,50% wederbelegging = € 765.68 ;
Kennisnemend van de afstand van pacht en recht van voorkoop, zijnde
de pachter : dhr. Frank Demessemaeker, Molenberg 32, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 680/2 (25 m²) en nr. 681 E (205m²),
inneming 3 en 4 : ongeveer 230 m² :
-uittredingsvergoeding : 230 m² x € 0,83/m² = € 190,90
-mestafzet : 230 m² x €0,05/m² = € 11,50 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
3 en 4 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte, afstand van pacht en recht van voorkoop aan de gemeente Brakel worden goedgekeurd,
zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Romain Demessemaeker / Rais Debusschere, Brakelstraat 95, 9620 Zottegem,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 680/2 (25 m²) en nr. 681 E (205m²),
inneming 3 : volle eigendom ongeveer 25 m² :
-grondverwerving : 25 m² x € 3,00/m² = € 75,00 + 24,50% wederbelegging = € 93,38 ;
inneming 4 : volle eigendom ongeveer 205 m² :
-grondverwerving : 205 m² x € 3,00/m² = € 615,00 + 24,50% wederbelegging = € 765.68 ;
de pachter : dhr. Frank Demessemaeker, Molenberg 32, 9660 Brakel
inneming 3 en 4 : ongeveer 230 m² :
-uittredingsvergoeding : 230 m² x € 0,83/m² = € 190,90
-mestafzet : 230 m² x €0,05/m² = € 11,50.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Op last :
Jürgen De Mets

Alexander De Croo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 06 - 07A -07B - 08 09. Verkoopbelofte + afstand van pacht en recht van voorkoop ( 6 en 9).
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : Vereniging Sint-Franciscushome, Kasteeldreef 2, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 960B (828 m²), nr. 861L E (45m²), nr.
,854K ( 19 m²), nr. 855A (44m²) en nr. 853E (720m²)
inneming 6 : volle eigendom ongeveer 828 m² :
-grondverwerving : 828 m² x € 10,00/m² = € 8.280,00 + 24,50% wederbelegging = € 10.151,28 ;
inneming 7A : volle eigendom ongeveer 45 m² :
-grondverwerving : 45 m² x € 10,00/m² = € 450,00 + 24,50% wederbelegging = € 560,25 ;
inneming 7B : volle eigendom ongeveer 19 m² :
-grondverwerving : 19 m² x € 10,00/m² = € 190,00 + 24,50% wederbelegging = € 236,55 ;
-opstanden : boom 1 stuk x € 100,00 = € 100,00
inneming 8 : volle eigendom ongeveer 44 m² :
-grondverwerving : 44 m² x € 10,00/m² = € 440,00 + 24,50% wederbelegging = € 547,80 ;
-opstanden : boom 1 stuk x € 100,00 = € 100,00
inneming 9 : volle eigendom ongeveer 720 m² :
-grondverwerving : 720 m² x € 3,00/m² = € 2.160,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.689,20 ;
Kennisnemend van de afstand van pacht en recht van voorkoop, zijnde
1)de pachter : dhr. Frank Demessemaeker, Molenberg 32, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 960B (510 m²) ,
inneming 6: ongeveer 828 m² :
-uittredingsvergoeding : 828 m² x € 0,83/m² = € 687,24
-mestafzet : 828 m² x €0,05/m² = € 41,40 ;
2)de pachter : dhr. Gosseye Roger – Johan - Geert, Elverenberg 26, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 853 E (720 m²) ,
inneming 9: ongeveer 720 m² :
-uittredingsvergoeding : 720 m² x € 0,83/m² = € 597,60
-mestafzet : 720 m² x €0,05/m² = € 36,00 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
6- 7A – 7B – 8 en 9 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte, afstand van pacht en recht van voorkoop aan de gemeente Brakel worden goedgekeurd,
zijnde :
de verkoper : Vereniging Sint-Franciscushome, Kasteeldreef 2, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 960B (828 m²), nr. 861L E (45m²), nr.
,854K ( 19 m²), nr. 855A (44m²) en nr. 853E (720m²)
inneming 6 : volle eigendom ongeveer 828 m² :
-grondverwerving : 828 m² x € 10,00/m² = € 8.280,00 + 24,50% wederbelegging = € 10.151,28 ;
inneming 7A : volle eigendom ongeveer 45 m² :
-grondverwerving : 45 m² x € 10,00/m² = € 450,00 + 24,50% wederbelegging = € 560,25 ;
inneming 7B : volle eigendom ongeveer 19 m² :
-grondverwerving : 19 m² x € 10,00/m² = € 190,00 + 24,50% wederbelegging = € 236,55 ;
-opstanden : boom 1 stuk x € 100,00 = € 100,00
inneming 8 : volle eigendom ongeveer 44 m² :
-grondverwerving : 44 m² x € 10,00/m² = € 440,00 + 24,50% wederbelegging = € 547,80 ;
-opstanden : boom 1 stuk x € 100,00 = € 100,00
inneming 9 : volle eigendom ongeveer 720 m² :
-grondverwerving : 720 m² x € 3,00/m² = € 2.160,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.689,20 ;
1)de pachter : dhr. Frank Demessemaeker, Molenberg 32, 9660 Brakel
inneming 6: ongeveer 828 m² :
-uittredingsvergoeding : 828 m² x € 0,83/m² = € 687,24

-mestafzet : 828 m² x €0,05/m² = € 41,40 ;
2)de pachter : dhr. Gosseye Roger – Johan - Geert, Elverenberg 26, 9660 Brakel
inneming 9: ongeveer 720 m² :
-uittredingsvergoeding : 720 m² x € 0,83/m² = € 597,60
-mestafzet : 720 m² x €0,05/m² = € 36,00.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
22

Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 10 - 11 - 12 en 13.
Verkoopbelofte.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : Vennootschap P. Casneuf, Kasteeldreef 5, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 747B (543 m²), nr. 845C ( 605 m²), nr.
845H (586m²), nr. 845Y (986 m²)
inneming 10 : volle eigendom ongeveer 543 m² :
-grondverwerving : 543 m² x € 3,00/m² = € 1.629,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.028,11
-houtkant : 76,51 m x € 2,00/lm = € 153,02
inneming 11 : volle eigendom ongeveer 605 m² :
-grondverwerving : 605 m² x € 3,00/m² = € 1.815,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.259,68
-houtkant : 108,86 m x € 3,50/lm = € 381,01
-populieren : 5 stuks x € 40,00 = € 200,00
inneming 12 : volle eigendom ongeveer 586 m² :
-grondverwerving : 586 m² x € 3,00/m² = € 1.758,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.188,71
-houtkant : 101,93 m x € 2,00/lm = € 203,86
-populieren : 18 stuks x € 40,00 = € 720,00
inneming 13 : volle eigendom ongeveer 986 m² :
-grondverwerving : 986 m² x € 3,00/m² = € 2.958,00 + 24,50% wederbelegging = € 3.682,71
-houtkant : 176,52 m x € 2,00/lm = € 353,04 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
10 – 11 – 12 - 13 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : Vennootschap P. Casneuf, Kasteeldreef 5, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 747B (543 m²), nr. 845C ( 605 m²), nr.
845H (586m²), nr. 845Y (986 m²)
inneming 10 : volle eigendom ongeveer 543 m² :
-grondverwerving : 543 m² x € 3,00/m² = € 1.629,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.028,11
-houtkant : 76,51 m x € 2,00/lm = € 153,02
inneming 11 : volle eigendom ongeveer 605 m² :
-grondverwerving : 605 m² x € 3,00/m² = € 1.815,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.259,68
-houtkant : 108,86 m x € 3,50/lm = € 381,01
-populieren : 5 stuks x € 40,00 = € 200,00
inneming 12 : volle eigendom ongeveer 586 m² :
-grondverwerving : 586 m² x € 3,00/m² = € 1.758,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.188,71
-houtkant : 101,93 m x € 2,00/lm = € 203,86

-populieren : 18 stuks x € 40,00 = € 720,00
inneming 13 : volle eigendom ongeveer 986 m² :
-grondverwerving : 986 m² x € 3,00/m² = € 2.958,00 + 24,50% wederbelegging = € 3.682,71
-houtkant : 176,52 m x € 2,00/lm = € 353,04.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
23
Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 14. Verkoopbelofte.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Jurgen De Boever / Ann De Simpelaere, Kapittel 27A, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 845X (123 m²),
inneming 14 : volle eigendom ongeveer 123 m² :
-grondverwerving : 123 m² x € 3,00/m² = € 369,00 + 24,50% wederbelegging = € 459,41
-vergoeding bemesting : 123 m² x € 0,83/m² = € 102,09
-verplaatsing opstanden : 2M x 3u x € 45,00 = € 270,00 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
14 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Jurgen De Boever / Ann De Simpelaere, Kapittel 27A, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 845X (123 m²),
inneming 14 : volle eigendom ongeveer 123 m² :
-grondverwerving : 123 m² x € 3,00/m² = € 369,00 + 24,50% wederbelegging = € 459,41
-vergoeding bemesting : 123 m² x € 0,83/m² = € 102,09
-verplaatsing opstanden : 2M x 3u x € 45,00 = € 270,00.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 15. Verkoopbelofte.

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Julien De Fauw / Maria De Meulemeester, Kasteeldreef 4, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 846 E (1004 m²),
inneming 15 : volle eigendom ongeveer 1004 m² :
-grondverwerving : 1004 m² x € 3,00/m² = € 3.012,00 + 24,50% wederbelegging = € 3.749,94
-uittredingsvergoeding : 1004 m² x € 0,83/m² = € 833,32
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
15 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Julien De Fauw / Maria De Meulemeester, Kasteeldreef 4, 9660 Brakel,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 846 E (1004 m²),
inneming 15 : volle eigendom ongeveer 1004 m² :
-grondverwerving : 1004 m² x € 3,00/m² = € 3.012,00 + 24,50% wederbelegging = € 3.749,94
-uittredingsvergoeding : 1004 m² x € 0,83/m² = € 833,32.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 16 - 17.
Verkoopbelofte.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Filip Baert, Doorn 3, 9688 Maarkedal,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 841A (774 m²) en nr. 842K (89 m²),
inneming 16 : volle eigendom ongeveer 774 m² :
-grondverwerving : 774 m² x € 3,00/m² = € 2.322,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.890,89
-uittredingsvergoeding : 774 m² x € 0,83/m² = € 642,42
inneming 17 : volle eigendom ongeveer 89 m² :
-grondverwerving : 89 m² x € 3,00/m² = € 267,00 + 24,50% wederbelegging = € 332,42

-uittredingsvergoeding : 89 m² x € 0,83/m² = € 73,87 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
16 en 17 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. Filip Baert, Doorn 3, 9688 Maarkedal,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 841A (774 m²) en nr. 842K (89 m²),
inneming 16 : volle eigendom ongeveer 774 m² :
-grondverwerving : 774 m² x € 3,00/m² = € 2.322,00 + 24,50% wederbelegging = € 2.890,89
-uittredingsvergoeding : 774 m² x € 0,83/m² = € 642,42
inneming 17 : volle eigendom ongeveer 89 m² :
-grondverwerving : 89 m² x € 3,00/m² = € 267,00 + 24,50% wederbelegging = € 332,42
-uittredingsvergoeding : 89 m² x € 0,83/m² = € 73,87.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 18. Verkoopbelofte.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : Mevr. Nelly De Cooman, Wijkschoolstraat 11, 9860 Oosterzele,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 842G (363 m²),
inneming 18 : volle eigendom ongeveer 363 m² :
-grondverwerving : 363 m² x € 3,00/m² = € 1.089,00 + 24,50% wederbelegging = € 1.355,81
-uittredingsvergoeding : 363 m² x € 0,83/m² = € 301,29 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
18 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : Mevr. Nelly De Cooman, Wijkschoolstraat 11, 9860 Oosterzele,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 842G (363 m²),
inneming 18 : volle eigendom ongeveer 363 m² :
-grondverwerving : 363 m² x € 3,00/m² = € 1.089,00 + 24,50% wederbelegging = € 1.355,81
-uittredingsvergoeding : 363 m² x € 0,83/m² = € 301,29.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets

Alexander De Croo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 19. Verkoopbelofte.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Eric Van der Linden, Ruggebeekstraat 13, 9660 Brakel
mevr. Hilde Van der Linden, Ruggebeekstraat 13, 9660 Brakel,
dhr. Koen Van der Linden, Kapellestraat 20, 9700 Oudenaarde,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 842 E (274 m²),
inneming 19 : volle eigendom ongeveer 274 m² :
-grondverwerving : 274 m² x € 3,00/m² = € 822,00 + 24,50% wederbelegging = € 1.023,39
-uittredingsvergoeding : 274 m² x € 0,83/m² = € 227,42 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
19 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. Eric Van der Linden, Ruggebeekstraat 13, 9660 Brakel
mevr. Hilde Van der Linden, Ruggebeekstraat 13, 9660 Brakel,
dhr. Koen Van der Linden, Kapellestraat 20, 9700 Oudenaarde,
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 842 E (274 m²),
inneming 19 : volle eigendom ongeveer 274 m² :
-grondverwerving : 274 m² x € 3,00/m² = € 822,00 + 24,50% wederbelegging = € 1.023,39
-uittredingsvergoeding : 274 m² x € 0,83/m² = € 227,42.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 20 - 21 - 22.
Verkoopbelofte.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Armand De Vos / Erna Danneels, Haeyershoek 84, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 815F (217 m²), nr. 815D (69 m²) en
nr.815C (33 m²)
inneming 20 : volle eigendom ongeveer 217 m² :
-grondverwerving : 217 m² x € 3,00/m² = € 651,00 + 24,50% wederbelegging = € 810,50
-uittredingsvergoeding : 217 m² x € 0,83/m² = € 180,11 ;
inneming 21 : volle eigendom ongeveer 69 m² :
-grondverwerving : 69 m² x € 3,00/m² = € 207,00 + 24,50% wederbelegging = € 257,72
-uittredingsvergoeding : 69 m² x € 0,83/m² = € 57,27 ;
inneming 22 : volle eigendom ongeveer 33 m² :
-grondverwerving : 33 m² x € 3,00/m² = € 99,00 + 24,50% wederbelegging = € 123,26
-uittredingsvergoeding : 33 m² x € 0,83/m² = € 27,39 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
20 – 21 en 22 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Armand De Vos / Erna Danneels, Haeyershoek 84, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 815F (217 m²), nr. 815D (69 m²) en
nr.815C (33 m²)
inneming 20 : volle eigendom ongeveer 217 m² :
-grondverwerving : 217 m² x € 3,00/m² = € 651,00 + 24,50% wederbelegging = € 810,50
-uittredingsvergoeding : 217 m² x € 0,83/m² = € 180,11 ;
inneming 21 : volle eigendom ongeveer 69 m² :
-grondverwerving : 69 m² x € 3,00/m² = € 207,00 + 24,50% wederbelegging = € 257,72
-uittredingsvergoeding : 69 m² x € 0,83/m² = € 57,27 ;
inneming 22 : volle eigendom ongeveer 33 m² :
-grondverwerving : 33 m² x € 3,00/m² = € 99,00 + 24,50% wederbelegging = € 123,26
-uittredingsvergoeding : 33 m² x € 0,83/m² = € 27,39.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 23. Verkoopbelofte.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule
45059/5 met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor de
aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”,
Bruulstraat 47, 9450 Haaltert als ontwerper
Gelet op het feit dat het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte
(BE0100.260226 – 21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de
onderhandelingen betreffende de grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462,
Kasteeldreef”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen
de gewestweg N462, Kasteeldreef;
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Herman Beke / Monique De Smet, Kasteeldreef 14, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 809 F2 (12 m²),
inneming 23 : volle eigendom ongeveer 12 m² :
-grondverwerving : 12 m² x € 3,00/m² = € 36,00 + 24,50% wederbelegging = € 44,82 ;

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de verkoopbelofte voor inneming
23 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Herman Beke / Monique De Smet, Kasteeldreef 14, 9660 Brakel
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 809 F2 (12 m²),
inneming 23 : volle eigendom ongeveer 12 m² :
-grondverwerving : 12 m² x € 3,00/m² = € 36,00 + 24,50% wederbelegging = € 44,82.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 001 - 068 - 130 185. Ontwerpakte verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);

Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : Eandis Assets, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle,
Intergem, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 331C2 (6 m²), 1125X (5 m²) en 216L (27
m²) en als 1ste afdeling, sectie C nr. 502/2B (39 m²)
inneming 1 – 68 – 130 en 185 : verkoop : volle eigendom 77 m² tegen € 1.545,04;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming 1
– 68 – 130 en 185 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : Eandis Assets, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle,
Intergem, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 331C2 (6 m²), 1125X (5 m²) en 216L (27
m²) en als 1ste afdeling, sectie C nr. 502/2B (39 m²)
inneming 1 – 68 – 130 en 185 : verkoop : volle eigendom 77 m² tegen € 1.545,04.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 020. Overeenkomst.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;

Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Overwegende dat onderstaande nieuw gewijzigde overeenkomst werd getekend :
Inneming 20. Gewijzigde koopovereenkomst d.d. 27 april 2017. Dhr. en mevr. Filip Van Snick / Mira Beetens,
Ronsesestraat 78, 9660 Brakel;
Overwegende dat de reeds goedgekeurd koopovereenkomst 20 d.d. 20 januari 2017 wordt opgeheven;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de gewijzigde overeenkomst goed te
keuren ;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : §1 De vrijwillige gewijzigde overeenkomst wordt goedgekeurd :
Inneming 20 : Gewijzigde koopovereenkomst d.d. 27 april 2017. Dhr. en mevr. Filip Van Snick / Mira Beetens,
Ronsesestraat 78, 9660 Brakel.
§2 De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 september 2015 betreffende inneming 20 : koopovereenkomst wordt
opgeheven.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :

Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 020. Ontwerpakte
verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;

Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Filip Van Snick / Mira Beetens, Ronsesestraat 78, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie C, nr. 453N3 (91 m²),
inneming 020 : verkoop : volle eigendom 91 m² tegen € 17.850,56;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
020 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Filip Van Snick / Mira Beetens, Ronsesestraat 78, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie C, nr. 453N3 (91 m²),
inneming 020 : verkoop : volle eigendom 91 m² tegen € 17.850,56.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 036. Ontwerpakte
verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);

Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Lucien Wauters, Ronsesestraat 134, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1138V (70 m²),
inneming 036 : verkoop : volle eigendom 70 m² tegen € 10.298,40;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
036 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. Lucien Wauters, Ronsesestraat 134, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1138V (70 m²),
inneming 036 : verkoop : volle eigendom 70 m² tegen € 10.298,40.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 039. Ontwerpakte
verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;

Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Johan Wauters, Ronsesestraat 138, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1141Y (99 m²),
inneming 039 : verkoop : volle eigendom 99 m² tegen € 14.564,88;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
039 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. Johan Wauters, Ronsesestraat 138, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1141Y (99 m²),
inneming 039 : verkoop : volle eigendom 99 m² tegen € 14.564,88.

Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 040. Ontwerpakte
verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;

Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Johan Wauters, Ronsesestraat 138, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1141Y (99 m²),
inneming 039 : verkoop : volle eigendom 99 m² tegen € 14.564,88;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
039 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. Johan Wauters, Ronsesestraat 138, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1141Y (99 m²),
inneming 039 : verkoop : volle eigendom 99 m² tegen € 14.564,88.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 043 - 146 - 240 241. Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade (43).
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,

8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : mevr. Ledi De Meulemeester, Herreweg 48, 9660 Brakel,
mevr. Karine De Cubber, Kleine Gastenhoek 16, 9660 Brakel,
dhr. Jan De Cubber, Baneike 34, 9660 Brakel,
dhr. François De Cubber, Oudenaardsestraat 66, 9660 Brakel
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1052F (2662 m²), 876M5 (57 m²) en als
1ste afdeling, sectie C nr. 452D3 (3 m²) en nr. 452C3 (4 m²),
inneming 43, 146, 240 en 241 : verkoop : volle eigendom 2726 m² tegen €20.248,62;
inneming 43 : uitwinningsschade : 2662 m² tegen € 2.209,46 ;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
43, 146 ,240 en 241 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : mevr. Ledi De Meulemeester, Herreweg 48, 9660 Brakel,
mevr. Karine De Cubber, Kleine Gastenhoek 16, 9660 Brakel,
dhr. Jan De Cubber, Baneike 34, 9660 Brakel,
dhr. François De Cubber, Oudenaardsestraat 66, 9660 Brakel
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1052F (2662 m²), 876M5 (57 m²) en als
1ste afdeling, sectie C nr. 452D3 (3 m²) en nr. 452C3 (4 m²),
inneming 43, 146, 240 en 241 : verkoop : volle eigendom 2726 m² tegen €20.248,62;
inneming 43 : uitwinningsschade : 2662 m² tegen € 2.209,46.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanwezig:

Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets -

Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 044 en 045.
Ontwerpakte verkoop en uitwinningsschade.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90

– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. André De Cubber / Georgette Pieters, Opbrakelsestraat 14, 9660 Brakel,
mevr. Ledi De Meulemeester, Herreweg 48, 9660 Brakel,
mevr. Karine De Cubber, Kleine Gastenhoek 16, 9660 Brakel,
dhr. Jan De Cubber, Baneike 24, 9660 Brakel,
dhr. François De Cubber, Oudenaardsestraat 66, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1039R (330 m²) en nr. 1050B (353 m²),
inneming 44 en 45 : verkoop : volle eigendom 683 m² tegen € 2.551,01,
inneming 44 en 45 : uitwinningsschade 683 m² tegen € 566,89;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
44 en 45 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. André De Cubber / Georgette Pieters, Opbrakelsestraat 14, 9660 Brakel,
mevr. Ledi De Meulemeester, Herreweg 48, 9660 Brakel,
mevr. Karine De Cubber, Kleine Gastenhoek 16, 9660 Brakel,
dhr. Jan De Cubber, Baneike 24, 9660 Brakel,
dhr. François De Cubber, Oudenaardsestraat 66, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1039R (330 m²) en nr. 1050B (353 m²),
inneming 44 en 45 : verkoop : volle eigendom 683 m² tegen € 2.551,01,
inneming 44 en 45 : uitwinningsschade 683 m² tegen € 566,89;
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 044/02 - 045/02.
Overeenkomst tijdelijk gebruik terrein voor grondverbetering.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de overeenkomst tijdelijk gebruik terrein voor grondverbetering tussen de Aquafin n.v. en de
eigenaar :
dhr. en mevr. André De Cubber / Georgette Pieters, Opbrakelsestraat 14, 9660 Brakel,
mevr. Ledi De Meulemeester, Herreweg 48, 9660 Brakel,
mevr. Karine De Cubber, Kleine Gastenhoek 16, 9660 Brakel,
dhr. Jan De Cubber, Baneike 24, 9660 Brakel,
dhr. François De Cubber, Oudenaardsestraat 66, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1050A en nr. 1039G
en gekend als inneming 044/02 en 45/02,
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de overeenkomt tijdelijk gebruik
terrein voor grondverbetering voor de inneming 44/02 en 45/02 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De overeenkomst tijdelijk gebruik terrein voor grondverbetering tussen Aquafin n.v. en :
de eigenaar : dhr. en mevr. André De Cubber / Georgette Pieters, Opbrakelsestraat 14, 9660 Brakel,
mevr. Ledi De Meulemeester, Herreweg 48, 9660 Brakel,
mevr. Karine De Cubber, Kleine Gastenhoek 16, 9660 Brakel,
dhr. Jan De Cubber, Baneike 24, 9660 Brakel,
dhr. François De Cubber, Oudenaardsestraat 66, 9660 Brakel,
inneming 044/02 en 045 : ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1039G en nr.
1050A, wordt goedgekeurd,
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,

Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
39

Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 047. Ontwerpakte
verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;

Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Marcel Van Maeldergem / Rimbaut Daisy, Ronsesestraat 125, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1039L (237 m²),
inneming 47 : verkoop : volle eigendom 237 m² tegen € 34.042,68;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
47 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Marcel Van Maeldergem / Rimbaut Daisy, Ronsesestraat 125, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1039L (237 m²),
inneming 47 : verkoop : volle eigendom 237 m² tegen € 34.042,68.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 048. Ontwerpakte
verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);

Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Jean-Pierre Degeeter / Jeannette De Langhe, Ronsesestraat 160, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1031M (98 m²),
inneming 48 : verkoop : volle eigendom 98 m² tegen € 14.417,76;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
48 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Jean-Pierre Degeeter / Jeannette De Langhe, Ronsesestraat 160, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1031M (98 m²),
inneming 48 : verkoop : volle eigendom 98 m² tegen € 14.417,76.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 050. Ontwerpakte
verkoop + uitwinningsschade.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;

Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Clément Papegnies / Nelly Vancauwenberge, Ronsesestraat 131, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 875D (710 m²),
inneming 050 : verkoop : volle eigendom 710 m² tegen € 3.093,82
uitwinningsschade : 710 m² tegen € 589,30;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
050 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Clément Papegnies / Nelly Vancauwenberge, Ronsesestraat 131, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 875D (710 m²),
inneming 050 : verkoop : volle eigendom 710 m² tegen € 3.093,82
uitwinningsschade : 710 m² tegen € 589,30.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.

Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 085. Ontwerpakte
verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;

Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Herman Vandenneucker, Moerstraat 11, 1540 Herne,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250W2 (37 m²),
inneming 85 : verkoop : volle eigendom 37 m² tegen € 5.527,80;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
85 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. Herman Vandenneucker, Moerstraat 11, 1540 Herne,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250W2 (37 m²),
inneming 85 : verkoop : volle eigendom 37 m² tegen € 5.527,80.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 109 - 110 - 111.
Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,

83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Stefaan Desmet, Ronsesestraat 312, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 3H2 (62 m²), nr. 3K2 (23 m²) en nr. 3L2
(26 m²);
inneming 109 - 110 - 111 : verkoop : volle eigendom 111 m² tegen € 9.301,66;
inneming 110 -111 : uitwinningsschade : 49 m² tegen € 40,67;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
109-110-111 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. Stefaan Desmet, Ronsesestraat 312, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 3H2 (62 m²), nr. 3K2 (23 m²) en nr. 3L2
(26 m²);
inneming 109 - 110 - 111 : verkoop : volle eigendom 111 m² tegen € 9.301,66;
inneming 110 -111 : uitwinningsschade : 49 m² tegen € 40,67.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 135 en 136.
Ontwerpakte verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : St.-Franciscuspoort, Kasteeldreef 2, 9660 Brakel,
Groep van voorzieningen Sint-Franciscus, St.-Martensstraat 3, 9660 Brakel,
de pachter : dhr. Jan Van der Bruggen, Leinstraat 43, 9660 Brakel,

dhr. Paul Van der Bruggen, Leinstraat 43, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1142N (1104 m²) en nr. 1141X (622 m²),
inneming 135 - 136 : verkoop : volle eigendom 1726 m² tegen € 251.148,88;
pachtverbrekingsschade aan pachter tegen € 532,86;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
135 en 136 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : St.-Franciscuspoort, Kasteeldreef 2, 9660 Brakel,
Groep van voorzieningen Sint-Franciscus, St.-Martensstraat 3, 9660 Brakel,
de pachter : dhr. Jan Van der Bruggen, Leinstraat 43, 9660 Brakel,
dhr. Paul Van der Bruggen, Leinstraat 43, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1142N (1104 m²) en nr. 1141X (622 m²),
inneming 135 - 136 : verkoop : volle eigendom 1726 m² tegen € 251.148,88;
pachtverbrekingsschade aan pachter tegen € 532,86.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 168. Ontwerpakte
verkoop + uitwinningsschade.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);

Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : mevr. Leen Van de Voorde, Guilleminlaan 11, 9500 Geraardsbergen,
dhr. Kurt Van de Voorde, Meerminstraat 23, 9500 Geraardsbergen,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 281/02B (401 m²),
inneming 168 : verkoop : volle eigendom 401 m² tegen € 1.497,74
uitwinningsschade : 401 m² tegen € 332,83;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
168 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : mevr. Leen Van de Voorde, Guilleminlaan 11, 9500 Geraardsbergen,
dhr. Kurt Van de Voorde, Meerminstraat 23, 9500 Geraardsbergen,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 281/02B (401 m²),
inneming 168 : verkoop : volle eigendom 401 m² tegen € 1.497,74
uitwinningsschade : 401 m² tegen € 332,83.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 186. Ontwerpakte
verkoop.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;

Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Didier Collie / Sabine Bossuyt, Pieter Hoelmanstraat 58, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 215S (302 m²),
inneming 186 : verkoop : volle eigendom 302 m² tegen € 13.329,07;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
186 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. en mevr. Didier Collie / Sabine Bossuyt, Pieter Hoelmanstraat 58, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 215S (302 m²),
inneming 186 : verkoop : volle eigendom 302 m² tegen € 13.329,07.

Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 204. Ontwerpakte
verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;

Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : dhr. Victor Backaert, Quatre Vents 56, 7890 Ellezelles,
de pachter : dhr. en mevr. Raphaël Backaert / Agnes Crucke, Ronsesestraat 265, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 6A2 (224 m²),
inneming 204 : verkoop : volle eigendom 224 m² tegen € 976,08;
pachtverbrekingsschade aan pachter : 224 m² tegen € 185,92;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
204 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : dhr. Victor Backaert, Quatre Vents 56, 7890 Ellezelles,
de pachter : dhr. en mevr. Raphaël Backaert / Agnes Crucke, Ronsesestraat 265, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 6A2 (224 m²),
inneming 204 : verkoop : volle eigendom 224 m² tegen € 976,08;
pachtverbrekingsschade aan pachter : 224 m² tegen € 185,92.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 207. Ontwerpakte
verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Aanleg fietspad langsheen
Ronsesestraat. Koepelmodule 45059/3 met module 13/b en module 17b “de subsidiëring van een nieuw verbindend
fietspad met aangepaste verlichting langsheen de gewestweg N48”. Goedkeuring;
Gelet op het besluit dd. 27 oktober 2003 op naam van de Gemeenteraad betreffende goedkeuring van het bestek tot
aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een fietspad langsheen de Ronsesestraat en houdende de
beslissing om deze opdracht te gunnen via de onderhandelingsprocedure;
Gelet op de beslissing dd. 22 juli 2004 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende “Aanleg
fietspaden Ronsesestraat. Aanstelling ontwerper. Toewijs”;
Gelet op de beslissing dd. 17 juni 2008 op naam van de provinciale auditcommissie Oost-Vlaanderen betreffende het
definitief verklaren van de projectnota betreffende het project “fietspad en verlichting N48 tussen Rondplein en
Vloesberg, Brakel – aanvulling”;
Gelet op het besluit dd. 25 maart 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Fietspad Ronsesestraat.
Onteigeningsdossier. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin. Goedkeuring”;
Gelet op het besluit d.d. 16 september 2013 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Rioleringsdossier. Onteigeningen. Ontwerp dienstverleningsovereenkomst met Aquafin en
TMVW”;
Gelet op het besluit d.d. 21 oktober 2013 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
aanstelling van notaris Michel Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel tot de opmaak en het verlijden van de akten in
het onteigeningsdossier “Fietspad Ronsesestraat”
Gelet op het besluit d.d. 03 november 2014 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “
Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingen. Grondinnemingen 162-163-165 en 166. Ontwerp-akte”;
Gelet op het besluit dd. 9 februari 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat + riolering. Aanpassing grondinnemingsplan.”;
Gelet op het besluit d.d. 2 maart 2015 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Fietspad Ronsesestraat. Aanstelling raadsman met het oog op onteigeningen.”;

Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende definitieve goedkeuring van
“Fietspad Ronsesestraat. Grondverwering deel 1” en de start van onteigeningsprocedure bij hoogdringendheid;
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van
‘Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan deel 1. Vrijwillige (verkoops)overeenkomsten (inneming 2/4, 3, 5, 7,
8, 9, 14-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28-29, 30, 31, 36, 37, 38-137, 39, 40, 41, 42, 43-146, 44-45, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60-62, 63, 64, 65, 66-67, 70, 71, 72, 74-208-209, 75-164, 76-77-78-79-80-81-82,
83-177, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95-96, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 113, 126, 131, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 148, 149-151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 171-172-175, 173, 174, 176,
179, 182, 186, 188-189, 190-192, 191, 193-194-195, 196-197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 210,
213, 214);
Gelet op het besluit d.d. 21 september 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de voorlopige goedkeuring
van “Fietspad Ronsesestraat. Grondinnemingsplan met bijkomende innemingen” (inneming 38 tem 43, 218-224, 231233, 140-137, 247-248, dringende inneming 57 en 147);
Gelet op het besluit d.d. 7 december 2015 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) overeenkomsten” (innemingen 76-77-78-79-80-81-82, 105, 106,
178-198);
Gelet op het besluit d.d. 25 april 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 6, 24, 58-138 en 154,
69, 112, 117, 140, 160 en 161, 211 en 212, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 en 224, 226, 232, 233, 234, 235,
236 en 237, 238, 239, 243 en 244);
Gelet op het besluit d.d. 27 juni 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 32-33-34-35, 50 , 106,
133B, 140, 180-181 en 183);
Gelet op het besluit d.d. 29 augustus 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Vrijwillige overeenkomsten (innemingen 38-38A en 137 (gewijzigde
overeenkomsten inzake uitwinningsschade, koop, erfdienstenbaarheden en vestiging van erfdienstbaarheden);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 1-68-130 en 185, 28 en
29, 38/01, 38 en 137, 39, 41, 42, 43, 43-146-240 en 241, 44 en 45, 52, 83, 83-87 en 177, 87, 83 en 177, 133, 146,
159, 169 en 229, 180-181 en 183, 230, 243 en 244, 249);
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van het
“lastenkohier verkopen Ronsesestraat Brakel”, zijnde de algemene bepalingen die van toepassing zijn op iedere
aankoop in dit dossier, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 09 januari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten van de innemingen 6-16-24-32-33-34-35, opgemaakt door notaris Olemans;
Gelet op het besluit d.d. 13 februari 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan (gewijzigde) vrijwillige overeenkomsten (innemingen 58 – 138 en 154, 83 – 87
en 177, 109 – 110 en 111);
Gelet op het besluit d.d. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 5 – 24 - 28/29 – 41 – 42 – 105 – 112 – 113 –
126 – 131 – 141 – 142 – 143 – 148 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 - 160/161 – 167 - 188/189 - 210 binnen
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 17 april 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 7 – 14/15 – 17 – 18 – 23 – 30 – 37 – 38/137 – 53/54/144 – 90
– 117 – 132 – 133 – 134 – 174 – 176 – 178/198 – 179 – 182 – 190/192 – 191 – 196/197 – 199/200 – 201 – 202 –
203 – 205 – 233 – 234 – 235 – 236/237 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” ;
Gelet op het besluit d.d. 15 mei 2017 op naam de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de ontwerpakten,
opgemaakt door notaris Olemans, voor de inneming 8 – 55 – 56 – 59 - 60/61/62 - 133B – 140 - 149/150/151 – 153
– 206 - 214 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.”;
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :
de verkoper : mevr. Lucienne Nuttinck, Veemarkt 25, 9600 Ronse,
de pachter : dhr. en mevr. Raphaël Backaert / Agnes Crucke, Ronsesestraat 265, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 6D2 (582 m²),
inneming 207 : verkoop : volle eigendom 582 m² tegen € 2.536,07;
pachtverbrekingsschade aan pachter : 582 m² tegen € 483,06;
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor inneming
207 goed te keuren;
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt;
Gelet op de eenparigheid van de stemming;
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck;
BESLUIT :
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :
de verkoper : mevr. Lucienne Nuttinck, Veemarkt 25, 9600 Ronse,
de pachter : dhr. en mevr. Raphaël Backaert / Agnes Crucke, Ronsesestraat 265, 9660 Brakel,
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 6D2 (582 m²),
inneming 207 : verkoop : volle eigendom 582 m² tegen € 2.536,07;
pachtverbrekingsschade aan pachter : 582 m² tegen € 483,06.
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en
aan de financiële dienst van onze gemeente.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,

Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Vernieuwing (wegenis en) voetpaden Kerkhofstraat en Meerbeekstraat.
Vernieuwen kapotte riolering in de Kerkhofstraat van huisnummer 61 t.e.m. huisnummer
85.
Bekrachtiging besluit college 29 mei 2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 157;
Overwegende dat naar aanleiding van de vernieuwing van de voetpaden in de Kerkhofstraat is vastgesteld dat de
riolering over een afstand van geraamd 160 meter diende vernieuwd te worden in samenhang met de werken van de
voetpaden;
Gelet op het besluit dd. 29 mei 2017 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende
“Kerkhofstraat en Meerbeekstraat. Kerkhofstraat. Vervangen rotte rioolbuizen (+/- 160 m)”;
Overwegende dat het college de gemeenteraad hiervan onverwijld op de hoogte brengt;
BESLUIT
Enig artikel: Kennis wordt genomen van voornoemd besluit dd. 29 mei 2017.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Johan Thomas,
André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marin Devalck, Marcel Van
Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez,
Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, MarieJeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De
Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De Mets Afwezig:
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Dagorde: Opmaak klimaatplan in het kader van het Burgemeestersconvenant en het
project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.
Gelet op het feit dat het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft bevestigd dat de
klimaatverandering een feit is en dat het energiegebruik door de mens daar in aanzienlijke mate verantwoordelijk
voor is;
Gelet op de beslissing van de Europese Unie op de Europese raad van oktober 2009, waarmee zij zich eenzijdig ertoe
heeft verbonden de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 met 80 tot 95% te reduceren te opzichte van
1990;
Gelet op de lancering door de Europese Commissie van het ‘Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie’ om de
inspanningen van lokale overheden bij de uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen.
Lokale overheden spelen immers een cruciale rol bij het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering, temeer
wanneer we bedenken dat 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot verband houdt met stedelijke en
gemeentelijke activiteiten;
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan realiseren als ook de
lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage leveren;
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat lokale en
regionale overheden hun krachten dienen te bundelen omdat multilevel governance een effectief middel is om de
efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er daarom voor pleit om ook regionale
overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken;
Overwegende dat lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, het voortouw
dienen te nemen en het voorbeeld moeten geven;
Overwegende dat het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen streeft naar klimaatneutraliteit en klimaatbestendigheid
tegen 2050 en in haar goedgekeurd klimaatplan van 2 september 2015 vijf speerpunten naar voor schuift om deze
klimaatdoelstellingen te halen (groene energie van eigen bodem, klimaatbewuste en aangename woonomgevingen,
klimaatbestendige, blauw-groene landschappen, minder vervuilende kilometers, een klimaat-innovatieve economie);
Overwegende dat de Provincie Oost-Vlaanderen en SOLVA door Europa erkend zijn als regionaal coördinator van het
Burgemeestersconvenant;
Gelet op de beslissing van het College dd. 07/11/2016 tot goedkeuring deel te nemen aan het groepsproject
“Burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie – Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” in samenwerking
met SOLVA, Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg. Het groepsproject heeft een looptijd van drie jaar en heeft
3 doelstellingen:
1. In het kader van het Burgemeestersconvenant engageren Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen,
Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Zwalm zich tot het
uitschrijven van een gezamenlijk klimaatplan met een plaatselijke focus en acties.
2. Op maat van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt een gezamenlijke toekomstvisie en strategie ontwikkeld met
de 22 steden en gemeenten op het grondgebied.
3. Concrete klimaatacties worden opgestart en kunnen door de 22 steden en gemeenten uitgevoerd worden op
eigen grondgebied en/of samen met naburige gemeenten via kostendelend principe.
In het eerste jaar wordt een gezamenlijke klimaatactieplan voor de 13 deelnemende gemeenten in de regio ZuidOost-Vlaanderen opgemaakt met een gezamenlijke doelstelling, namelijk de vermindering van de CO 2 uitstoot op het
grondgebied met 40% tegen 2030 (t.o.v. 2011) en het nemen van maatregelen om de negatieve gevolgen van de
klimaatverandering te temperen. Aan dit regionaal plan worden individuele actieplannen per deelnemende gemeente
gekoppeld. Deze plannen worden opgemaakt via een regionaal en individueel traject op maat van elke deelnemende
gemeente. Het traject bestaat uit 6 fasen:

Gelet op de financiële bijdrage van iedere partner om dit project te realiseren zoals goedgekeurd door het college:
SOLVA: €120.000 euro + inzet personeel en expertise;
Provincie Oost-Vlaanderen: €105.000 + inzet personeel en expertise;
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen: €15.000 euro + inzet personeel;
Gemeente: €12.000 euro verspreid over 3 jaar + inzet personeel;
Optionele betalende acties op afroep.
Overwegende dat het traject voor de opmaak van een SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) op
27/01/2017 van start gegaan is met de gezamenlijke ondertekening van het burgemeestersconvenant door Brakel,
Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Lede, Lierde, Maarkedal, Ronse, Sint-Lievens-Houtem,
Zottegem, Zwalm en dat sedertdien een startvergadering heeft plaatsgevonden.
BESLUIT:
Artikel 1: De gemeenteraad bevestigt toe te treden tot het Project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ en de
opmaak van een klimaatplan tegen mei 2018 in het kader van het Burgemeestersconvenant en neemt kennis van de
bijhorende engagementen en planning;
Artikel 2: De gemeente zal, in het kader van het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ en het
Burgemeestersconvenant, volgende engagementen nakomen:
het ondernemen van acties om de CO2-uitstoot op het grondgebied tussen nu (referentiejaar 2011) en 2030
gezamenlijk met de 13 steden en gemeenten met ten minste 40 % terug te dringen via het inzetten op energieefficiëntie en een groter gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
het voeren van een adaptatiebeleid om de impact van klimaatverandering op te vangen;
maatschappelijke betrokkenheid creëren op het grondgebied via het actief betrekken van stakeholders bij het
opstellen van het actieplan en het uitvoeren van acties;
het opnemen van de gemeentelijke klimaatdoelstellingen (uit het goedgekeurd klimaatplan) in de
meerjarenplanning;
de gemeentelijke structuren waar nodig aanpassen en het nodige personeel inzetten om de vereiste acties te
kunnen ondernemen;
onze ervaringen en knowhow met andere gemeenten, territoriale gemeenschappen en de Europese Overheid
delen;
Volgende verplichtingen, die voortvloeien uit de ondertekening van het Burgemeestersconvenant, zullen
gecoördineerd gebeuren vanuit het project ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, via SOLVA:
een CO2 emissieberekening en risico- en kwetsbaarheidsanalyse uitvoeren die als uitgangspunt voor de
tenuitvoerlegging van het actieplan moet dienen;
het actieplan binnen twee jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant indienen;
na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport indienen voor evaluatie-,
toezicht- en controledoeleinden;
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan SOLVA. SOLVA bezorgt dit op zijn beurt aan het
EU secretariaat van het burgemeestersconvenant en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Namens de raad,

Op last :
Jürgen De Mets
Alexander De Croo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

