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TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD maandag 12 juni 2017 

 

OPENBARE ZITTING 

Secretariaat 

01 Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden doorgang voor alle verkeer in 

buurtweg nr 36. 

Gelet op de aanleg van een knuppelpad in buurtweg nr 36 stelt het college voor om die buurtweg 

verboden doorgang in te voeren voor alle gemotoriseerd verkeer. 

 

02 Aanvullend verkeersreglement. Invoeren verboden parkeren in de Kerkhofstraat. 

Naar aanleiding van de vernieuwing wegenis en voetpaden van de Kerkhofstraat dient het 

verkeersreglement betreffende parkeren aangepast te worden. 

Het college stelt voor om het aanvullend verkeersreglement betreffende alternerend parkeren op te 

heffen en te vervangen door een aanvullend verkeersreglement waarbij enkel geordend parkeren 

wordt toegelaten tussen woningen nrs : 

2 en 4 

7 en 19 

18 en 38 

67 en 73  

46A en  46B 

43 en 57 

en ter hoogte van het nieuw kerkhof 

Het college stelt voor om de aanpassingen goed te keuren. 

 

03 Retributiereglement inname openbaar domein en signalisatievergunning. 

Sinds kort wordt voor aanvragen van inname openbaar domein gebruik gemaakt van de software 

“Spootbokingbrakel”. Dit programma maakt het verlenen van de vergunning administratief 

eenvoudiger. Eveneens wordt de inname onmiddellijk doorgevoerd in Gipod.  

 

Het college stelt voor om het retributiereglement betreffende inname openbaar domein, goedgekeurd 

door de gemeenteraad in zitting van 30/08/2010, op te heffen en het ontwerp van retributiereglement 

goed te keuren.  

 

04 Samenwerkingsverbanden. CIPAL. Algemene vergadering d.d. 16 juni 2017. 

Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van CIPAL 

d.d. 16 juni 2017, met volgende agenda : 

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 
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Het college stelt voor om :  

- de agenda goed te keuren  

- de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het 

besluit dat door de gemeenteraad zal worden genomen over de agendapunten van deze 

vergadering 

 

05 Samenwerkingsverbanden. Ethias. Gewone Algemene Jaarvergadering dd. 19 

juni 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 

vertegenwoordiger. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Gewone Algemene Jaarvergadering 

van Ethias d.d. 19 juni 2017, met volgende agenda : 

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. 

 

Het college stelt voor om: 

- de agenda goed te keuren 

- de aangestelde vertegenwoordiger  (dhr. Peter Vanderstuyf) te mandateren om te handelen en 

te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad zal worden genomen over de 

agendapunten van deze vergadering 

 

06 Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVW (IC) dd. 30 

juni 2017. Goedkeuring agenda. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Jaarvergadering van 

TMVW (IC) d.d. 30 juni 2017, met volgende agenda : 

1. 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 

 

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. 

 

07 Samenwerkingsverbanden. Farys. Algemene Jaarvergadering TMVW (IC) dd. 30 

juni 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

Het college stelt volgende personen voor  als gemeentelijke vertegenwoordigers op de Algemene 

jaarvergadering van TMVW IC dd. 30 juni 2017 : 

1 André Flamand 

2 Marcel Van Snick 

3 Marc De Pessemier 

4 Marie-Jeanne De Temmerman 

De aangestelde vertegenwoordigers worden gemandateerd om te handelen en te beslissen conform 

het besluit dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van deze 

vergadering. 

 

08 Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW 

IC dd. 30 juni 2017. Goedkeuring agenda. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene 

Vergadering  van IC TMVW d.d. 28 oktober 2016, met volgende agenda : 

1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het 

overlegorgaan houdende:  

a) omstandige motiveringsnota;  
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b) 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 of opdrachthoudende vereniging;  

c) 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;  

d) een ontwerp van statuten ontwerpstatuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement;  

e) de presentatie “Oprichting TMVS”.  

2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter 

gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën.  

3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de mede-

oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën.  

4. Kennisname en goedkeuring van 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 met betrekking tot de inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS.  

5. Kennisname en goedkeuring van 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.  

6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter 

gelegenheid van diens oprichting.  

7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash.  

8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 

van de statuten.  

9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen.  

10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten:  

a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 

scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS;  

b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 

scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.  

11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken vennoten 

met betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel.  

12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen ingevolge de terugname van A-

aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel.  

13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen 

ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel.  

14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar F2-

aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen.  

15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van TK- en DK aandelen en de toekenning van een 

scheidingsaandeel.  

16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de TK- en 

DK-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.  

17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig 

artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel.  

18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig artikel 413 

van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel.  

19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake 

de wijziging van het statutair doel.  

20. Beslissing tot doelwijziging.  

21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW waarbij 

de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van het decreet van 

6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.  

22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te 

brengen met het voorstel tot statutenwijziging en doelwijziging van TMVW en schrapping van de 

artikelen 72 en 73 van de statuten van TMVW.  

23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW.  

24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW.  

25. Vaststelling van mandaatbeëindiging van het college van commissarissen.  



4 
 

26. Benoeming adviescomités TMVW.  

27. Machtiging tot coördinatie van de statuten.  

28. Machtiging administratieve formaliteiten.  

 

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. 

 

09 Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW 

IC d.d. 30 juni 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger, en 

plaatsvervanger, en bepalen mandaat. 

Het college stelt volgende personen voor  als gemeentelijke vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, op 

de Buitengewone Algemene Vergaderingen van TMVW IC d.d. 30 juni 2017 : 

1 André Flamand 

2 Marcel Van Snick 

3 Marc De Pessemier 

4 Marie-Jeanne De Temmerman 

De aangestelde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om te handelen en te beslissen conform het 

besluit dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze 

vergadering. 

 

10 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 26 juni 2017. 

Goedkeuring agenda. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van Fingem 

d.d. 26 juni 2017, met volgende agenda : 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016 

2. Jaarrekening per 31 december 2016 – voorstel tot resultaatverwerking 

3. Verslag van de commissaris 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

5. Statutaire benoemingen 

 

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. 

 

11 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Algemene vergadering dd. 26 juni 2017. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

Het college stelt raadslid mevr. Mirella Limpens voor als effectieve vertegenwoordiger en dhr. Marc De 

Pessemier als plaatsvervanger op de Algemene Vergadering van Fingem d.d. 26 juni 2017 en  de 

aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit dat 

door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering. 

 

12 Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene Vergadering dd. 29 juni 2017. 

Goedkeuring agenda. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van IVLA 

d.d. 29 juni 2017, met volgende agenda : 

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. 

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. 

 

13 Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Algemene Vergadering dd. 29 juni 2017. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Algemene Vergadering van IVLA d.d. 29 

juni 2017. 

Het college stelt voor om :  

- raadslid Marc De Pessemier aan te stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger; 

- de aangestelde vertegenwoordiger te mandateren om te handelen en te beslissen conform het besluit 

dat door de gemeenteraad van heden is genomen over de agendapunten van de deze vergadering. 

 

14 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2017. 

Goedkeuring agenda. 
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Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van SOLVA  

d.d. 19 juni 2017, met volgende agenda : 

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.  

 

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren. 

 

15 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 19 juni 2017. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

De gemeente mag één vertegenwoordiger aanstellen voor de Algemene Vergadering van SOLVA  d.d. 

19 juni 2017. 

Het college stelt voor om  raadslid mevr. Marie-Jeanne De Temmerman aan te stellen als effectieve 

gemeentelijke vertegenwoordiger  en schepen André Flamand als plaatsvervanger en te mandateren 

om te handelen en te beslissen conform het besluit dat door de gemeenteraad van heden is genomen 

over de agendapunten van de deze vergadering. 

 

16 Samenwerkingsverbanden. VVSG vzw. Algemene ledenvergadering d.d. 14 juni 

2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 

vertegenwoordiger. 

Het gemeentebestuur wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering van 

VVSG vzw  d.d.  14  juni 2017, met volgende agenda : 

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 

 

Het college stelt voor om de agenda goed te keuren en de  aangestelde vertegenwoordiger te 

mandateren om op de vergadering te handelen en te beslissen conform het besluit die door de 

gemeenteraad wordt genomen over de agendapunten van de deze vergadering. 

 

Ruimtelijke Ordening 

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. 

Een zone voor openbaar nut wordt voorzien voor de aanleg van wegenis en nutsleidingen op het 

perceel  kadastraal gekend als afdeling 1, sectie B, nr. en 773, met een breedte van 8,50m, 

verbredend naar de noordzijde toe, waar ruimte wordt voorzien om te keren en voor de waterbuffer.  

Alle gronden gelegen binnen de ontworpen rooilijn (openbare wegen, aanhorigheden en openbare 

nutsvoorzieningen, groenzones), met een voorlopig aangeduide oppervlakte van ca. 11 are 11 centiare 

(in geel aangeduid op plan), inclusief de vrije openbare ruimte gevraagd in het advies van Eandis, 

worden volgens bijgevoegde documenten kosteloos afgestaan aan de gemeente Brakel en de 

gevolmachtigde verbindt zich ertoe alle kosten voor de aanleg van de wegen, aanhorigheden, openbare 

nutsvoorzieningen en groenzones op zich te zullen nemen.  

De wegenis (breedte, keerpunt, draaicirkels, enz.) dient conform de brandweernormen te worden 

uitgevoerd.   

Opmerking bestaande wegenis Hoevestraat: De voorziene wegeniswerken aan de Hoevestraat voorzien 

een straatbreedte van 3m met goten van elk 0,30m. De Atlas der Voetwegen stelt echter dat de weg 
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op sommige plaatsen maar een breedte heeft van 3m. De voorziene goten en de strook voor 

nutsleidingen van ca. 1m breed dienen dus volledig op eigen terrein voorzien te worden tenzij de 

nutsmaatschappijen dit anders adviseren; dan dient deze grond kosteloos te worden afgestaan aan de 

gemeente Brakel.  

De RWA wordt aangesloten op een private gracht (die tussen woningen Stokstraat 18/20 loopt). Om de 

puntlozing hierop te mogen aansluiten dient er een schriftelijk akkoord te worden bekomen van de 

respectievelijke aangelanden. Eveneens dient er een akkoord te zijn voor het toekomstig onderhoud op 

deze gracht (erfdienstbaarheid) tot het punt dat deze aansluit op het openbare stelsel.  

Alle adviezen van de verschillende nutsmaatschappijen dienen nageleefd te worden. 

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van verkaveling betreffende de 

over te nemen wegenis goed te keuren. 

 

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. 

Een zone voor openbaar nut wordt voorzien voor de aanleg van wegenis en nutsleidingen op het 

perceel kadastraal gekend als afdeling 7, sectie A, nr. 330d, met een variërende breedte van ca. 8m 

tot ca. 14,30m, met een keerruimte (buitenstraal 15m).  

De waterbuffering wordt onder de wegenis voorzien, met een inhoud van 51.160L.  

Alle gronden gelegen binnen de ontworpen rooilijn (openbare wegen, aanhorigheden en openbare 

nutsvoorzieningen, groenzones), met een aangeduide oppervlakte van ca. 13 are 35 centiare (in geel 

aangeduid op plan), worden volgens bijgevoegde documenten kosteloos afgestaan aan de gemeente 

Brakel en de gevolmachtigde verbindt zich ertoe alle kosten voor de aanleg van de wegen, 

aanhorigheden, openbare nutsvoorzieningen en groenzones op zich te zullen nemen.  

De wegenis (breedte, keerpunt, draaicirkels, enz.) dient conform de brandweernormen te worden 

uitgevoerd.  

Het advies van Farys dd. 17/03/2017 stelt o.a. het volgende en dient strikt te worden nageleefd: 

'In de zone van de geplande verkaveling ligt een gemengd rioleringsstelsel waarop kan worden 

aangesloten wat betreft de DWA-streng. De RWA-streng zal in samenspraak met gemeente/Farys 

worden aangesloten aan het aanwezig grachtstelsel aan overzijde Muiterij'. 

Alle overige adviezen dienen eveneens nageleefd te worden, evenals het advies geformuleerd tijdens 

het 3-partijenoverleg dd. 26/01/2017 en het advies van de Gecoro dd. 10/05/2017.  

 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van verkaveling betreffende de 

over te nemen wegenis goed te keuren. 

 

Openbare Werken - Mobiliteit 

19 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 02. Verkoopbelofte. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

20 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 03 - 04. Verkoopbelofte 

+ afstand van pacht en recht van voorkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

21 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 06 - 07A -07B - 08 - 

09. Verkoopbelofte + afstand van pacht en recht van voorkoop ( 6 en 9). 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

22 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 10 - 11 - 12 en 13. 

Verkoopbelofte. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

23 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 14. Verkoopbelofte. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

24 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 15. Verkoopbelofte. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

25 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 16 - 17. 

Verkoopbelofte. 
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Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

26 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 18. Verkoopbelofte. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

27 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 19. Verkoopbelofte.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

28 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 20 - 21 - 22. 

Verkoopbelofte. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

29 Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 23. Verkoopbelofte. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de verkoopbelofte goed te keuren. 

 

30 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 001 - 068 - 130 - 

185. Ontwerpakte verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

31 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 020.  Overeenkomst. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de overeenkomst goed te keuren. 

 

32 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 020. Ontwerpakte 

verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

33 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 036. Ontwerpakte 

verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

34 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 039. Ontwerpakte 

verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

35 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 040. Ontwerpakte 

verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

36 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 043 - 146 - 240 - 

241. Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade (43). 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

37 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 044 en 045. 

Ontwerpakte verkoop en uitwinningsschade. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

38 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 044/02 - 045/02. 

Overeenkomst tijdelijk gebruik terrein voor grondverbetering. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de overeenkomst goed te keuren. 

 

39 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 047. Ontwerpakte 

verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

40 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 048. Ontwerpakte 

verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

41 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 050. Ontwerpakte 

verkoop + uitwinningsschade. 
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Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

42 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 085. Ontwerpakte 

verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

43 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 109 - 110 - 111. 

Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

44 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 135 en 136. 

Ontwerpakte verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

45 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 168. Ontwerpakte 

verkoop + uitwinningsschade. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

46 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 186. Ontwerpakte 

verkoop. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

47 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 204. Ontwerpakte 

verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

48 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 207. Ontwerpakte 

verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van akte goed te keuren. 

 

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. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de vernieuwing van de riolering in de 

Kerkhofstraat van huisnummer 61 t.e.m. 85 goed te keuren. 

Het geraamd bedrag is 38746,36 euro excl. BTW. 

 

Milieu 

50 Opmaak klimaatplan in het kader van het Burgemeestersconvenant en het 

project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 7 november 2016 zich principieel 

akkoord verklaard voor de opmaak van een klimaatactieplan in het kader van het 

Burgemeestersconvenant via Solva. Dit convenant werd door de burgemeesters van de 13 

deelnemende besturen ondertekend op 27 januari 2017. 

Hiermee engageert de gemeente Brakel zich om de CO2-uitstoot in Brakel te verminderen met 40% 

tegen 2030. 

 

Aangezien het hier om een Europees initiatief gaat, vraagt “Europa” in het kader van het convenant 

een gemeenteraadsbeslissing.   

 


