
Zitting van de Gemeenteraad van 20 november 2017 
 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 

De raadsleden beslissen unaniem bij hoogdringendheid volgend punt toe te voegen aan de dagorde:” Punt 
toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet "Installatie OCMW-raadslid".. “. 
Openbare zitting: 
Secretariaat 
01 Samenwerkingsverbanden. Cipal. Bijzondere Algemene vergadering dd. 15 december 

2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de bijzondere algemene vergadering dd. 15 december 2017 op naam van Cipal goed te keuren. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
02 Samenwerkingsverbanden. Ethias. Buitengewone algemene vergadering d.d. 27 

november 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 

Met eenparigheid van stemmen wordt schepen H. Declercq aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering dd. 27 november 2017. 

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
03 Samenwerkingsverbanden. Ethias. Buitengewone algemene vergadering d.d. 27 

november 2017. Goedkeuring agenda. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de buitengewone algemene vergadering op naam van Ehtias dd. 27 november 2017 goed te keuren. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
04 Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW  IC 

“statutenwijziging “ d.d. 22 december 2017 om 15.00u. Goedkeuring agenda en bepalen 
mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd: 
1° de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering op naam van Farys dd. 22 december 2017 goed 
te keuren 
2° raadslid M. Limpens voor te dragen voor het regionaal adviescomité Zuid 

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
05 Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 20 

december 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de buitengewone algemene vergadering op naam van IVLA dd. 20 december 2017 goed te keuren. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

06 Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 5 
december 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de buitengewone algemene vergadering dd. 5 december 2017 goed te keuren. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
07 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 11 december 2017. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 
Met eenparigheid van stemmen worden raadslid M.-J. De Temmerman aangesteld als effectief gemeentelijk 
vertegenwoordiger en raadslid M. Saeytijdt als plaatsvervangend gemeentelijk vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering op naam van Solva dd. 11 december 2017. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
08 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 11 december 2017. 

Goedkeuring agenda. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van 
de algemene vergadering op naam van Solva dd. 11 december 2017 goed te keuren. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
09 Samenwerkingsverbanden. TMVS. Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende 

vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet IGS. Goedkeuring. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 

goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
10 Tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van tijdelijke politieverordening naar aanleiding van de Ronde 
van Vlaanderen 2018 goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positief raadgevende stem uit. 



11 Zwembad. Tarieven. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel van tarieven voor het gemeentelijk zwembad goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Ruimtelijke Ordening 

12 Verkaveling Hoevestraat. Naamgeving. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel van naamgeving “Toepzicht” goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
13 Eandis. Offerte vernieuwen openbare verlichting met LED-armaturen in diverse straten. 

Met eenparigheid van stemmen worden de offertes op naam van EANDIS met het oog op het vernieuwen van de 
openbare verlichting met LED in diverse straten goedgekeurd. 

Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
14 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 057 en 147. Ontwerpakte 

verkoop. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
15 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 058 + 138 + 154. 

Ontwerpakte verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
16 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 066 en 067. Ontwerpakte 

verkoop. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

17 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 069. Ontwerpakte verkoop + 
uitwinningsschade. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
18 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 071. Ontwerpakte verkoop + 

uitwinningsschade. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
19 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 072. Ontwerpakte verkoop + 

pachtverbrekingsschade aan pachter. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
20 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 075 en 164. Ontwerpakte 

verkoop + uitwinningsschade (164). 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
21 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 076 + 077 + 078 + 079 + 080 

+ 081 + 082. Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade + vestiging erfdienstbaarheid 
(081). 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
22 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 083 + 087 + 177. 

Ontwerpakte verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter + vestiging 
erfdienstbaarheid. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
23 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 086. Ontwerpakte verkoop. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
24 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 089. Ontwerpakte verkoop. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
25 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 092. Ontwerpakte verkoop. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
26 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 093. Ontwerpakte verkoop. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
27 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 094. Ontwerpakte verkoop. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
28 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 095 en 096. Ontwerpakte 

verkoop + uitwinningsschade (96). 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 



29 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 097. Ontwerpakte verkoop + 
pachtverbrekingsschade aan pachter. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

30 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 098. Ontwerpakte verkoop + 

uitwinningsschade. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
31 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 106. Ontwerpakte verkoop + 

uitwinningsschade. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
32 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 108. Ontwerpakte verkoop + 

pachtverbrekingsschade aan pachter. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
33 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 171 + 172 + 175. 

Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
34 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 180 + 181 + 183. 

Ontwerpakte verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

35 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 193 + 194 + 195. 
Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
36 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 213. Ontwerpakte verkoop + 

uitwinningsschade. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
37 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 217. Ontwerpakte verkoop. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
38 Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 223 en 224. Ontwerpakte 

verkoop + uitwinningsschade (223). 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

39 Patrimonium. Jagersstraat. Aankoop perceel 1ste Afdeling, sectie A nr. 439B eigendom 
van consoorten Decock / De Wolf. Ontwerpakte. 

Fractieleider J. Haegeman en raadslid K. Wattez stellen vragen betreffende de mogelijke toekomstige functies van 
het perceel. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 

Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
40 Patrimonium. Ruiling Gemeente Brakel - ABIP. Ontwerpakte. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
Financiën 
41 Financiën. Aanpassing 9 van het meerjarenplan 2014-2019. 

Fractieleider N. Morreels stelt een vraag betreffende het uitvoeren van de werken in de Dr. De Drijverestraat. 

Fractieleider J. Haegeman trekt de aandacht op een fout in de strategische nota en stelt vragen betreffende de 
volgende fase(s) van de dorpskernvernieuwing. 
Met 16 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, 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 K. De Ruyck en 6  onthoudingen vanwege  de 
raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, wordt de 

aanpassing 9 van het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
42 Financiën. Budgetwijziging 2017-2. 

Met 16 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, 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 K. De Ruyck en 6  onthoudingen vanwege  de 
raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, wordt de 

aanpassing 9 van het meerjarenplan 2014-2019 goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
43 Reglement gemeentelijke geschenkbon. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende de gemeentelijke bestelbon 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 



Burgerzaken 
Verlaat de zitting : Jürgen De Mets -  
Functiewissel : Sabine Hoeckman neemt tijdelijk de functie Secretaris wnd. waar. 
44 Gemeentepersoneel. Aanpassing 1/2017 rechtspositieregeling. 

Met éénparigheid van stemmen wordt aanpassing 1/2017 betreffende de functieomschrijvingen met bijzondere 

aanwervingsvoorwaarden goedgekeurd. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 
45 Gemeentepersoneel. Aansluiting bij nieuwe dienstverlener hospitalisatieverzekering. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de aansluiting bij de nieuwe dienstverlener voor de hospitalisatieverzekering 
goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

Secretariaat 
Vervoegt de zitting : Jürgen De Mets -  
46 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet “Installatie OCMW-raadslid”. 

Na onderzoek van de voordrachtsakte en de geloofsbrieven wordt L. Gijsels éénparig verkozen verklaard als 
OCMW-raadslid. 
Schepen M. Devalck brengt een positieve raadgevende stem uit. 

Hierop worden mondelinge vragen gestel door: 
1° Raadslid L. De Langhe betreffende de vraag een gemeentelijke premie in te stellen voor die handelaars die voor 
de inwerkingtreding van de Vlaamse hinderpremie geen premie hebben aanvraagd/ontvangen. 
2° Raadslid K. Wattez betreffende de uitvoeringstermijn van de werken van de dorpskernvernieuwing. 
 

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

01 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Cipal. Bijzondere Algemene vergadering dd. 15 
december 2017. Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 

vertegenwoordiger. 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet het gemeentedecreet; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg “DIS”); 
Gelet dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL (hierna kortweg “CIPAL”); 

Gelet op de statuten van CIPAL; 
Gelet op de mail van 17 oktober 2017 tot deelname aan de Bijzondere Algemene Vergadering van CIPAL van 15 
december 2017 in het seminariecentrum Aula Schaubroeck, Steenweg op Deinze 154 te 9810 Nazareth met de 
volgende agendapunten: 
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2018 met inbegrip van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie. 
2. Wijziging van de naam van de vereniging “CIPAL” naar “Cipal” en bijgevolg wijziging van artikel 1 van de 

statuten. 
3. Verplaatsing van de zetel naar 2440 Geel, Winkelom 4 en bijgevolg wijziging van de eerste zin van artikel 5 

van de statuten. 
4. Wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende zin: 

“Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome 
gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre 

die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, opgericht 
volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking (hierna aangeduid als "het decreet"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke 
andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan.” 

5. Wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst: 
“§2.     De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen 
naam en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de 

verwezenlijking van haar doelstellingen.” 
6. Wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 

“De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van 
het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen op basis 
van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel 



aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin 
verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd. 
Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard. Aan een 
toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend. 

” 

7. Wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te vervangen door 
volgende tekst: 

“De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook de 
“uittredende” deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de “uitgesloten” deelnemer) kan 
de vereffening van de vereniging niet vorderen.  
De uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de 

vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad.” 
8. Wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst: 

“§1.     De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers, 
worden bepaald door de algemene vergadering. 
§2.       Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De algemene 
vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal 

aanvaarden van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van 
de doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma’s, cliënteel, know-how 
en lopende verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen worden 
gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Die andere 
materiële of immateriële inbrengen worden gewaardeerd op grond van een verslag van de 

commissaris. 
§3.       In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de 

gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen met 
het oog op de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers 
aanhouden.” 

9. Wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te voegen: 
“De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers.” 

10. Wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te schrappen: 
“-   op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of van de 

raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor 
zover een nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging” 

11. Afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel 25bis van de 
statuten. 

12. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te voegen: 
“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, 

geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen.” 
13. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende volgende tijdelijke en 

overgangsbepalingen: 
“HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen 
Artikel 48 
De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden 
overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de 

overnameprijs of het scheidingsaandeel. 
§1.       Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende bepalingen 
van de statuten van rechtswege opgeheven: 
Artikel 2, eerste lid de woorden “en provincies”; 
Artikel 7, eerste lid de woorden “of provincies 
Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje; 
Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden “en van de provincieraadsleden op de griffie van de 

provinciehuizen van de aangesloten provincies”; 
Artikel 23, §3 de woorden “en provincies”, de woorden “of van de provincieraad” en de woorden “en 
provincies”; 
Artikel 35, zesde lid “Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten 
vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met 
vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden.” 

Artikel 40, zevende lid de woorden “in de provinciehuizen van de deelnemende provincies” 
§2.       Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15, §1 het 
getal “vijfentwintig” vervangen door “tweeëntwintig”. 
§3.       Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van 
zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden.” 

14. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen 
besluiten. 

15. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s). 
16. Statutaire ontslagen en benoemingen 
17. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten. 
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 : De dagorde van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 15 

december 2017 wordt goedgekeurd. 

Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere 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 de aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Bell-
Telephonelaan 2D te 2440 Geel of elektronisch via infoavdv@cipal.be.  
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Johan Thomas -  

 
02 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Ethias. Buitengewone algemene vergadering d.d. 

27 november 2017. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 
Gelet op de wet van 22 januari 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke 
samenwerking; 
Gelet op artikel 44 van het decreet van 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 op onze beslissing van heden houdende de goedkeuring van de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van Ethias d.d. 27 november 2017; 

Gelet dat onze gemeente een vertegenwoordiger op de voormelde vergadering kan aanstellen; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om schepen Hedwin De Clercq aan te 
stellen als gemeentelijke vertegenwoordiger; 
Gelet op de stemming waaraan 22 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- schepen Hedwin De Clercq bekomt 22 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 

BESLUIT: 
Art.1 : De heer Hedwin De Clercq, schepenen, wonende te Brakel, Leinstraat 78 wordt aangesteld als 
vertegenwoordiger op de buitengewone algemene vergadering van Ethias d.d. 27 november 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 Ethias. 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

mailto:infoavdv@cipal.be


Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

03 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Ethias. Buitengewone algemene vergadering d.d. 

27 november 2017. Goedkeuring agenda. 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het schrijven d.d. 27 oktober 2017 van Ethias, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone algemene 
Vergadering van 27 november 2017; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde : 

A./ Omzetting van de onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid 

1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 250 van de wet van 13 maart 2016 
betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 

2. Verslag van de commissaris over de samenvattende staat van activa en passiva van de onderlinge 
verzekeringsvereniging op 30/09/2017, overeenkomstig artikel 251 van de wet van 13 maart 2016 

betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 
3. Omzetting van Ethias Gemeen Recht onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aanneming van de nieuwe tekst van de statuten 
B./ Ontslag/Benoeming 
 1. Ontslag van de bestuurders van de onderlinge verzekeringsvereniging 

 2. Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve vennootschap met  
      beperkte aansprakelijkheid 

C./ Lezing en goedkeuring van de notulen der zitting; 
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 Buitengewone Algemene Vergadering, d.d. 27 november 2017 van Ethias wordt 
goedgekeurd. 
Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone 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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Johan Thomas -  

 
04 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Buitengewone Algemene Vergadering TMVW  

IC “statutenwijziging “ d.d. 22 december 2017 om 15.00u. Goedkeuring agenda en 
bepalen mandaat gemeentelijke vertegenwoordiger. 

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 A-vennoten 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 de beslissing van de raad van bestuur van TMVW tot uitstel van de buitengewone algemene vergadering 

van TMVW die plaats zou vinden op 30 juni 2017 teneinde de raad van bestuur toe te laten om, met maximale 
betrokkenheid van de vennoten van TMVW een nieuw voorstel te formuleren inzake de toekomstige samenstelling 
van de raad van bestuur met inachtneming van de richtlijnen van de toezichthoudende overheid.  
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 het overlegorgaan op 20 september 2017 opnieuw is samengekomen teneinde een gewijzigde 
versie van het ontwerp van statuten van TMVS, met inbegrip van een gewijzigd ontwerp huishoudelijk reglement, 

goed te keuren. Dit gewijzigde ontwerp van statuten alsook het gewijzigde ontwerp van huishoudelijk reglement 
maken een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier en werden aan de vennoten ter beschikking gesteld.  
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 zoals overgemaakt aan de vennoten van TMVW naar 
aanleiding van de geplande buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017, waarin de volgende 
documenten werden opgenomen:  

i. de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde 
wijzigingen aan de statuten van TMVW; 

ii. een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen: 

a. de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de 
regio waartoe zij behoren; 

b. de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot; 
c. het financieringsreglement Zuivering en Wegenis; 
d. het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit; 

Gelet op de gewijzigde versie van het ontwerp van statuten van TMVW, met inbegrip van een gewijzigd ontwerp 
huishoudelijk reglement van TMVW, dat een wijziging inhoudt ten aanzien van de originele ontwerpen voor wat 

betreft de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité van TMVW; 
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 het adviescomité 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 

22 december 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 het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om : 
- goedkeuring te verlenen aan alle agendapunten; 
- raadslid Mirella Limpens voor te dragen als lid van het regionaal adviescomité voor domeindiensten van 

TMVW; 
- de aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers zoals vastgesteld bij raadsbesluit dd 4 maart 

2013 te bevestigen; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem; 
BESLUIT : Eenparig 
Art. 1 : zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de buitengewone algemene 
vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 22 december 2017. 

Art.  2 :  zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS. 
Art.  3 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 Sint-Denijs-Westrem, 
vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor. 
Art. 6 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 A-aandelen in TMVS aan 
TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.   
Art. 8 : zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash. 
Art. 9 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de A-vennoten die daartoe de 
wens uitdrukken. 
Art. 12 : de terugname te verzoeken 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  : zijn goedkeuring te verlenen 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:  scheidingsaandeel door de 
uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash. 
Art. 14 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW andere dan deze 

waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 22 december 2017 zal worden goedgekeurd, naar 

F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde 
omvorming.  
Art. 18 : zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- 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 TK- en DK -

aandelen.  
Art. 19 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.  
Art. 25 : als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te dragen: 
raadslid Mirella Limpens, Moriaanstraat 11, Brakel 

Art. 26 : zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad van bestuur en de 
regionale adviescomités van TMVW.  
Art. 27 : zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatbeëindiging van het college van 
commissarissen. 
Art. 28 : als gemeentelijk vertegenwoordiger(s) voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW d.d. 22 
december 2017 of iedere andere algemene vergadering met dezelfde agenda aan te wijzen zoals de vertegenwoordigers 

aangeduid bij raadsbesluit d.d. 4 maart 2013. 
Art. 29 : aan bovengenoemde 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te hechten aan de agenda en aan elk individueel agendapunt van de bijzondere algemene 
vergadering van TMVS die gehouden zal worden op 22 december 2017 en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten. 
Art. 33 : de terugname te verzoeken 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : zijn goedkeuring te verlenen 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 : om over te gaan 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. 37 : zijn goedkeuring te verlenen aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad van bestuur van 

TMVS.  
Art. 38 : Het college van burgemeester en schepenen te gelasten 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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Johan Thomas -  

 
05 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 

20 december 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. 9 november 2017 op naam van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van 
afvalstoffen Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 

december 2017 met als agenda; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde : 

1. Beleidsplan 2018 
2. Begroting 2018. 
3. 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 Buitengewone Algemene vergadering, d.d. 20 december 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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
06 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede. Buitengewone Algemene 

Vergadering d.d. 5 december 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. 7 oktober 2017 van IGS Westlede, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 5 december 2017; 

Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde : 
1. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 13/6/2017; 
2. Activiteiten en strategie; 
3. Begroting 2018 
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: 
- 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 Buitengewone Algemene Vergadering, d.d. 5 december 2017, van IGS Westlede, 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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Johan Thomas -  

 
07 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 11 december 

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. 11 oktober 2017 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke 
ordening en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 11 
december 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 raadslid Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, door het college van burgemeester en schepenen wordt 
voorgedragen als vertegenwoordiger en raadslid Marcel Saeytijdt 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, wordt aangesteld als 

vertegenwoordiger en de heer Marcel Sayetijdt, raadslid, wonende te Brakel, Nederstenkouter 19, op de Algemene 
Vergadering van Solva d.d. 11 december 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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 



Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

08 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 11 december 

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. 11 oktober 2017  van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke 
ordening en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 11 

december 2017; 
Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij SOLVA; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde : 
1. Samenstelling van het bureau 
2. Toetreding nieuw lid 
3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering 

4. Goedkeuren actieplan en budget 2018 
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. 11 december 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, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  

 
09 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. TMVS. Deelname aan de oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet IGS. Goedkeuring. 
Gelet op de gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
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 openbaarheid van bestuur; 
Gelet op decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 25 e.v.; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 5 december 2016 betreffende het oprichten van een Overlegorgaan in de zin van 
artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking : goedkeuring; 
Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger heeft aangeduid 
in dat overlegorgaan;  

Gelet op het raadsbesluit d.d. 20 maart 2017 met goedkeuring van het voorstel tot oprichting van TMVS; 
Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke 
samenwerking aan de deelnemende gemeenten en bundel ter beschikking heeft overgemaakt waarin de volgende 
documenten opgenomen zijn:  
- grondige motiveringsnota 
- 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 

- 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 
- een ontwerp van statuten 
Gelet op het artikel 12 van de ontwerpstatuten TMVS met betrekking tot de samenstelling van de Raad van 
Bestuur; 



Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om goedkeuring te verlenen aan het 
voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten in de oprichtingsbundel; 
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 het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 
volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel. 
Art. 2 : Er wordt ingetekend op de aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 zijn opgenomen. 
Art. 3 : De gemeenteraad beslist de voorzitter van de gemeenteraad, de heer Alexander De Croo, samen met de 
gemeentesecretaris, de heer Jürgen De Mets, te gelasten met de uitvoering van de beslissing de akte Oprichting 
mede te ondertekenen, hetzij in persoon, hetzij per delegatie conform het Gemeentedecreet art. 183bis en 184. 

Art. 4 : Er wordt goedkeuring verleend aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad van bestuur 
TMVS. 
Art. 5 : Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Overlegorgaan TMVS, p/a Stropstraat 1, 9000 Gent/ 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

10 Dagorde: Tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde van Vlaanderen op 1 april 2018. 
Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoördineerd 
door het KB van 16 maart 1968; 
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commissies voor Dringende 
Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke 
besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving aangaande de gemeentelijke 
administratieve sancties;  
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 
Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de nieuwe 

gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 
Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het 
Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 
april 2003 tot hervorming van de adoptie; 
Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de overtredingen zijn opgenomen 
die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de stad/gemeente; 
Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties aan 

de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve sancties te bepalen voor overtredingen van 
zijn reglementen of verordeningen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 
Gelet op het KB van 1 mei 2016 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een 
terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende 
gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 
Overwegende dat op zondag 1 april 2018 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor dames elite” en “Ronde van 
Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente doorkruist; 
Overwegende dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoeloop met zich meebrengt, 

vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 
Overwegende dat de er tal van commerciële activiteiten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden 
georganiseerd; 
Overwegende dat dergelijke activiteiten voornamelijk georganiseerd worden op locaties die op zich al veel toeschouwers 
aantrekken waardoor de te nemen veiligheidsmaatregelen ter hoogte van deze delen van de reisweg moeten verhoogd 
worden; 



Overwegende dat een coördinatie en overleg tussen de verschillende organisatoren van activiteiten op dezelfde locatie 
aangewezen is; 
Overwegende dat het aangewezen is dat de organisatoren van de verschillende activiteiten onderling de nodige 
afspraken maken inzake opvang van de toeschouwers, parkings, enz … teneinde de overlast voor de bewoners 

langsheen deze delen van de reisweg tot een minimum te beperken; 

Overwegende dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid van de toeschouwers te 
kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen: 
- voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële activiteiten langsheen de reisweg; 
- voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langsheen de reisweg en de 

bestuurlijke overheid; 
- voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling opdat de dringende 

hulpverlening kan gegarandeerd worden. 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het ontwerp van het politiereglement goed 
te keuren; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 

I. Activiteiten op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein 
Artikel 1 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van de 
wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en “Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat op de 
openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten terrein, wordt op zondag 1 april 2018 slechts toegelaten op 

voorwaarde dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft, voorafgaandelijk en 
schriftelijk werd vergund. 

Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 15 februari 2018 bij de 
burgemeester worden ingediend. 
De aanvraag tot vergunning moet de volgende gegevens vermelden : 
1. De naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator. 
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar 

hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de 
ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden. 

3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek of 
alleen op een uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal genodigden. 

4. De juiste locatie ervan. 
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten,parkings,toegang…) die zullen worden in plaats gesteld. 
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, ….). 
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke beschrijving. 

Artikel 2 
Ten laatste op 10 maart 2018 verzendt de burgemeester aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de 

vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. 
In de vergunning wordt duidelijk gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. 
De organisatoren van de vergunde activiteiten hebben de plicht de voorwaarden onder dewelke de vergunning werd 
verleend na te leven. 
Een afschrift van de vergunde activiteiten wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de commandant van 

de brandweer bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu.  
Artikel 3 
Indien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning werd 
verleend, niet naleeft kan de burgemeester de vergunning intrekken. 
Het niet naleven van een of meerdere voorwaarden in het verleden kan door de burgemeester als motief ingeroepen 
worden om het verlenen van de vergunning te weigeren. 

II. Activiteiten in een besloten plaats met openbaar karakter 
Artikel 4 
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van 
de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van Vlaanderen voor Elite”, en die doorgaat in 
een besloten plaats maar die voor iedereen vrij toegankelijk is, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een inkomgeld, 
hetzij op vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van eenieder 

die ze aanvraagt, dient ten laatste op 15 februari 2018 gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de 
activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te bevatten opgesomd in artikel 1. 
Artikel 5 
De burgemeester kan in functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of 
gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen organiseren met de organisator van een 
randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de 
toeschouwers en/of genodigden, de in te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, 

de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen, enz …  
Artikel 6 
De burgemeester kan de activiteiten zoals bedoeld in artikel 4 doen stopzetten indien aan de voorafgaandelijk 
bepaalde afspraken (artikel 5) niet wordt voldaan of indien ze een gevaar vormen voor de openbare orde 
(openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).   
III. Veiligheidszones 



Artikel 7 
De burgemeester kan op basis van een risico-analyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op 
bepaalde plaatsen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten einde de 
openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn 

omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van risicoverzwarend materiaal 
(tenten, gasflessen,…)  
Iedere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit anders dan vermeld onder rubriek I en II, die 
plaats heeft omwille van de doortocht van de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen” en Ronde van 
Vlaanderen voor Elite” en die plaats vindt in een veiligheidszone, dient eveneens ten laatste op 1 februari 2018 
gemeld aan de burgemeester van de gemeente waar de activiteit plaats heeft. De melding dient de gegevens te 

bevatten opgesomd in artikel 1. 
De burgemeester organiseert rekening houdend met het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de 
aangevraagde of gemelde activiteiten één of meerdere coördinatievergaderingen met de organisator van een 
randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten teneinde in nauwe samenspraak met de lokale veiligheidscel één 
inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone. 
 Artikel 8 

Naargelang de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten 
terrein, dan wel op een besloten plaats die voor iedereen vrij toegankelijk is, zijn de bepalingen van respectievelijk 
artikel 2 en 3, dan wel artikel 6 van toepassing. 
IV. Algemene bepalingen 
Artikel 9 : Normatief kader 

Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de burgemeester de 
volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te toetsen (bijlage): 

- Gemeentelijk algemeen politiereglement d.d. 5 december 2016. 
- Gemeentelijk Reglement d.d. 22 oktober 2007 houdende vaststelling van de met betrekking tot 
publiektoegankelijke inrichtingen. 
- Gemeentelijk reglement d.d. 14 mei 2012 betreffende de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en 
paniekrisico's in instellingen van tijdelijke aard.  
- Minimumnormen voor medische inzet op basis van 'Prima'. 
- Gemeentelijk reglement d.d. 14 mei 2012 betreffende veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele 

installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele 
installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem.  
Artikel 10 : Sancties 
Overtredingen op de bepalingen van artikel 1, 4 en 7 van deze verordening zullen worden bestraft met een 
administratieve geldboete van maximum 350 euro.  
Onverminderd de toepassing van een administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van artikel 

1, 4 en 7 alsook degene die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de aanmaningen van de 
burgemeester zo niet houdt de stad/gemeente zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op kosten en 

risico van de overtreder. 
De stad/gemeente houdt zich hetzelfde recht voor indien de organisator van de activiteit niet tijdig kan worden 
opgezocht.  
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare orde een 
randactiviteit verbieden.  

Artikel 11 
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 186 en 187 van het gemeentedecreet. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
11 Dagorde: Zwembad. Tarieven. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 15°; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot het aanpassen van de tarieven voor het 
gemeentelijk zwembad Posseidon; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 



Artikel 1: De tarieven voor het gebruik van het gemeentelijk zwembad Posseidon bedragen vanaf 1 januari 2018: 
1° Eenmalig toegangsticket  

 Kinderen jonger dan 6 jaar gratis  
 Kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar 1,50 euro  

 Kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen 2,50 euro  

 Personen met een handicap 1,50 euro  
 Vrijwillige Brandweermannen 2uur/maand gratis  

2° 10-beurtenkaart  
 Kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar 13,50 euro  
 Personen met een handicap 13,50 euro  
 Kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen 22,50 euro  

3° Jaarabonnement  
 Abonnement kinderen vanaf 6 tot en met 11 jaar 75 euro  
 Personen met een handicap 75 euro  
 Abonnement kinderen vanaf 12 jaar en meerderjarigen 125 euro  

4° Zwemlessen  
 Zwemlessen kinderen tot en met 12 jaar (10 lessen) 25 euro  

 1 beurt aquagym 5 euro  
 Abonnement aquagym 40 euro  

5° Huur bad  
 Huur bad (1 beurt) 55 euro  
 Huur bad per jaar (meerdere beurten) 40 euro  

6° Schoolzwemmen  
 Brakelse scholen lager onderwijs 0,50 euro  

 Niet-Brakelse scholen kleuter- en lager onderwijs 0,70 euro  
 Scholen secundair onderwijs 0,70 euro  

7° Brevetten  
 Brevetten en trimkaarten 1,50 euro 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° het gemeentelijke zwembad 
2° de diensten van de provinciegouverneur 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
12 Dagorde: Verkaveling Hoevestraat. Naamgeving. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42; 
Gelet op het besluit dd. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring onder 

voorwaarden tot overname van het voorstel van toekomstig openbaar domein; 
Gelet op de beslissing dd. 3 juli 2017 op naam van het college van burgemeester en schepenen tot het afleveren 
van een verkavelingsvergunning met als adres Hoevestraat te Brakel en met kadastrale ligging : 01 e Afdeling, 
sectie B , perceelnummer 822B , 825B , 823B , 772A , 773 voor 16 kavels voor halfopen en 2 kavels voor open 
bebouwing; 
Overwegende dat in deze verkaveling nieuwe wegen zijn voorzien die in het openbaar domein zullen opgenomen 

worden; 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen tot het toekennen van de naam 
“Toepweg”; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 
Artikel 1: Het openbaar domein in voornoemde verkaveling krijgt als naam “Toepzicht”. 

Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° de gemeentelijke dienst burgerzaken 
2° de gemeentelijke GIS-ambtenaar 
3° notaris Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel 
Namens de raad, 
 



 
 
 
Op last : 

  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
13 Dagorde: Eandis. Offerte vernieuwen openbare verlichting met LED-armaturen in diverse 

straten. 

Overwegende dat Eandis een voorstel heeft uitgewerkt ter vervanging van de bestaande openbare verlichting met 
NALP-armaturen door nieuwe LED-armaturen in diverse straten, zijnde :  
-Boembeke 
-Brusselsestraat 
-Cijnsland 

-Gentsestraat 
-Heinestraat 

-Heksteelstraat 
-Herreweg 
-Jagersstraat 
-Kleibergstraat 
-Leinstraat 
-Lepelstraat 
-Meierij 

-Molenberg 
-Moriaanstraat 
-Oudenaardsestraat 
-Rekestraat 
-Steenweg 
-Watermolenstraat ; 

Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307331 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 3.774,88 excl. btw 
voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 8 nieuwe LED-armaturen in de Boembeke ; 

Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/306956 d.d. 10 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 9.933,39 excl. btw 
voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 19 nieuwe LED-armaturen in de Brusselsestraat ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307324 d.d. 10 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 1.351,05 excl. btw 
voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 3 nieuwe LED-armaturen in het Cijnsland ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307344 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 24.415,47 excl. 

btw voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen en palen door 24 nieuwe LED-armaturen en palen in de 
Gentsestraat ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307326 d.d. 10 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 900,70 excl. btw 
voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 2 nieuwe LED-armaturen in de Heinestraat : 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307334 d.d. 10 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 5.587,32 excl. btw 
voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 12 nieuwe LED-armaturen in de Heksteelstraat ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307260 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 4.617,95 excl. btw 

voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 9 nieuwe LED-armaturen in de Herreweg ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307268 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 5.633,05 excl. btw 
voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 11 nieuwe LED-armaturen in de Jagersstraat ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307269 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 10.708,55 excl. 
btw voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 21 nieuwe LED-armaturen in de Kleibergstraat ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307328 d.d. 10 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 9.007,00 excl. btw 

voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 20 nieuwe LED-armaturen in de Leinstraat ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/306864 d.d. 04 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 20.692,90 excl. 
btw voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 48 nieuwe LED-armaturen in de Lepelstraat ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307337 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 12.460,25 excl. 
btw voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 25 nieuwe LED-armaturen in de Meierij ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307338 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 5.510,51 excl. btw 
voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 11 nieuwe LED-armaturen in de Molenberg ; 

Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307340 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 5.369,18 excl. btw 
voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 10 nieuwe LED-armaturen en 1 paal in de Moriaanstraat 
; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307221 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 14.698,27 excl. 
btw voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 22 nieuwe LED-armaturen en 7 palen in de 
Oudenaardsestraat ; 



Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307350 d.d. 10 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 6.949,74 excl. btw 
voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 14 nieuwe LED-armaturen in de Rekestraat ; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307348 d.d. 11 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 23.400,25 excl. 
btw voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 23 nieuwe LED-armaturen en palen in de Steenweg 

; 

Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/307342 d.d. 07 juli 2017 van Eandis ten bedrage van € 10.761,16 excl. 
btw voor het vervangen van de bestaande OV-armaturen door 19 nieuwe LED-armaturen en 6 nieuwe palen in de 
Watermolenstraat ; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze prijsoffertes goed te keuren ; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : Onderstaand prijsoffertes van Eandis worden goedgekeurd, zijnde :  
-offerte ZD/BDSC/307331 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 3.774,88 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 8 nieuwe LED-armaturen in de Boembeke ; 
-offerte ZD/BDSC/306956 d.d. 10 juli 2017 ten bedrage van € 9.933,39 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 19 nieuwe LED-armaturen in de Brusselsestraat ; 

-offerte ZD/BDSC/307324 d.d. 10 juli 2017 ten bedrage van € 1.351,05 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 3 nieuwe LED-armaturen in het Cijnsland ; 
-offerte ZD/BDSC/307344 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 24.415,47 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen en palen door 24 nieuwe LED-armaturen en palen in de Gentsestraat ; 
-offerte ZD/BDSC/307326 d.d. 10 juli 2017 ten bedrage van € 900,70 excl. btw voor het vervangen van de 

bestaande OV-armaturen door 2 nieuwe LED-armaturen in de Heinestraat : 
-offerte ZD/BDSC/307334 d.d. 10 juli 2017 ten bedrage van € 5.587,32 excl. btw voor het vervangen van de 

bestaande OV-armaturen door 12 nieuwe LED-armaturen in de Heksteelstraat ; 
-offerte ZD/BDSC/307260 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 4.617,95 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 9 nieuwe LED-armaturen in de Herreweg ; 
-offerte ZD/BDSC/307268 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 5.633,05 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 11 nieuwe LED-armaturen in de Jagersstraat ; 
-offerte ZD/BDSC/307269 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 10.708,55 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 21 nieuwe LED-armaturen in de Kleibergstraat ; 

-offerte ZD/BDSC/307328 d.d. 10 juli 2017 ten bedrage van € 9.007,00 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 20 nieuwe LED-armaturen in de Leinstraat ; 
-offerte ZD/BDSC/306864 d.d. 04 juli 2017 ten bedrage van € 20.692,90 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 48 nieuwe LED-armaturen in de Lepelstraat ; 
-offerte ZD/BDSC/307337 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 12.460,25 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 25 nieuwe LED-armaturen in de Meierij ; 

-offerte ZD/BDSC/307338 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 5.510,51 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 11 nieuwe LED-armaturen in de Molenberg ; 

-offerte ZD/BDSC/307340 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 5.369,18 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 10 nieuwe LED-armaturen en 1 paal in de Moriaanstraat ; 
-offerte ZD/BDSC/307221 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 14.698,27 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 22 nieuwe LED-armaturen en 7 palen in de Oudenaardsestraat ; 
-offerte ZD/BDSC/307350 d.d. 10 juli 2017 ten bedrage van € 6.949,74 excl. btw voor het vervangen van de 

bestaande OV-armaturen door 14 nieuwe LED-armaturen in de Rekestraat ; 
-offerte ZD/BDSC/307348 d.d. 11 juli 2017 ten bedrage van € 23.400,25 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 23 nieuwe LED-armaturen en palen in de Steenweg ; 
-offerte ZD/BDSC/307342 d.d. 07 juli 2017 ten bedrage van € 10.761,16 excl. btw voor het vervangen van de 
bestaande OV-armaturen door 19 nieuwe LED-armaturen en 6 nieuwe palen in de Watermolenstraat. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Luc Van Vaerenbergh, 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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
14 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 057 en 147. 

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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 

project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  

de verkoper : mevr. Jeannine Roeland, Ronsesestraat 208, 9660 Brakel, 
                    mevr. Eveline Roeland, Brouwerijstraat 19, 1840 Londerzeel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 884Y (54 m²) en nr. 876L5 (39 m²),  
inneming 57 en 147 : verkoop : volle eigendom 93 m² tegen € 13.682,16 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 57 en 147 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : mevr. Jeannine Roeland, Ronsesestraat 208, 9660 Brakel, 
                    mevr. Eveline Roeland, Brouwerijstraat 19, 1840 Londerzeel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 884Y (54 m²) en nr. 876L5 (39 m²),  

inneming 57 en 147 : verkoop : volle eigendom 93 m² tegen € 13.682,16. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

15 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 058 + 138 + 154. 
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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 



Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 

43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 

207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 

het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : dhr. Guy Dupont, Rue Hardret 42A, 7370 Dour, 

de pachters : dhr. en mevr. Geert Vandemenschbrugge / Carine Menschaert, Holenbroek 5, 9660 Brakel,  
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 885C (402 m²), nr. 1176G (355 m²) 
en nr. 888G (161m²)  
inneming 58 : verkoop : volle eigendom 402 m² tegen € 1.751,72 
                     pachtverbrekingsschade aan pachter : € 333,66 

inneming 138 : verkoop : volle eigendom 355 m² tegen € 1.546,91 
                       pachtverbrekingsschade aan pachter : € 294,65 

inneming 154 : verkoop : volle eigendom tegen € 701,56 
                       pachtverbrekingsschade aan pachter : € 133,63 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 58, 138 en 154 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 

Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. Guy Dupont, Rue Hardret 42A, 7370 Dour, 
de pachters : dhr. en mevr. Geert Vandemenschbrugge / Carine Menschaert, Holenbroek 5, 9660 Brakel,  
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 885C (402 m²), nr. 1176G (355 m²) 
en nr. 888g (161m²)  
inneming 58 : verkoop : volle eigendom 402 m² tegen € 1.751,72 

                     pachtverbrekingsschade aan pachter : € 333,66 
inneming 138 : verkoop : volle eigendom 355 m² tegen € 1.546,91 

                       pachtverbrekingsschade aan pachter : € 294,65 
inneming 154 : verkoop : volle eigendom tegen € 701,56 
                       pachtverbrekingsschade aan pachter : € 133,63. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
16 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 066 en 067. 

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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 

Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 

project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Immo Krifanie nv, Ronsesestraat 238, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 331A2 (41 m²) en nr. 331B2 ( 13 m²),  
inneming 66 : verkoop : volle eigendom 41 m² tegen € 6.125,40, 

inneming 67 : verkoop : volle eigendom 13 m² tegen € 1.942,20 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 

inneming 66 en 67 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : Immo Krifanie nv, Ronsesestraat 238, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 331A2 (41 m²) en nr. 331B2 ( 13 m²),  

inneming 66 : verkoop : volle eigendom 41 m² tegen € 6.125,40, 
inneming 67 : verkoop : volle eigendom 13 m² tegen € 1.942,20. 
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, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  

 
17 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 069. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 



Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 

74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 

het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkopers : dhr. en mevr. Liban Pollet / Marleen Watte, Boekkouter 30, 9660 Brakel, 

ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 315G (361 m²),  
inneming 69 : verkoop : volle eigendom 361 m² tegen € 1.348,34 
                     uitwinningsschade 361 m² tegen € 299,63 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 69 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkopers : dhr. en mevr. Liban Pollet / Marleen Watte, Boekkouter 30, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 315G (361 m²),  

inneming 69 : verkoop : volle eigendom 361 m² tegen € 1.348,34 
                     uitwinningsschade 361 m² tegen € 299,63. 

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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
18 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 071. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 

74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  



de verkoper : dhr. Marc Vincke, Violetstraat 28 B002, 1000 Brussel, 
                    mevr. Marleen Vincke, Kortelakestraat 16, 9500 Geraardsbergen, 
                    mevr. Sylviane Vincke, Rekestraat 80A, 9500 Geraardsbergen, 
                    dhr. Alain Vincke, Groteweg 329, 9500 Geraardsbergen, 

ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 316F (500 m²),  

inneming 71 : verkoop : volle eigendom 500 m² tegen € 2.178,75, 
                      uitwinningsschade : 500 m² tegen € 415,00 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 71 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. Marc Vincke, Violetstraat 28 B002, 1000 Brussel, 
                    mevr. Marleen Vincke, Kortelakestraat 16, 9500 Geraardsbergen, 
                    mevr. Sylviane Vincke, rekestraat 80A, 9500 Geraardsbergen, 
                    dhr. Alain Vincke, Groteweg 329, 9500 Geraardsbergen, 

ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 316F (500 m²),  
inneming 71 : verkoop : volle eigendom 500 m² tegen € 2.178,75, 
                      uitwinningsschade : 500 m² tegen € 415,00. 
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, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

19 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 072. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : dhr. Alphonsus Baudisco, Maaistraat 4, 9660 Brakel, 
de pachters : dhr. en mevr. Raphaël Matton / Marie De Wolf, Boekkouter 9, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 311B (369 m²),  
inneming 72 : verkoop : volle eigendom 369 m² tegen € 1.607,92, 
                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 369 m² tegen € 306,27 ; 



Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 72 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 

Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. Alphonsus Baudisco, Maaistraat 4, 9660 Brakel, 
de pachters : dhr. en mevr. Raphaël Matton / Marie De Wolf, Boekkouter 9, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 311B (369 m²),  
inneming 72 : verkoop : volle eigendom 369 m² tegen € 1.607,92, 
                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 369 m² tegen € 306,27. 

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, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
20 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 075 en 164. 

Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade (164). 
 
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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 

74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  

de verkoopster : mevr. Marie-Jeanne Rousseau, Ronsesestraat 250, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 280/02B (47 m²) en nr. 280/02H (26 
m²),  
inneming 75 : verkoop : volle eigendom 47 m² tegen € 7.021,80, 
inneming 164 : verkoop : volle eigendom 26 m² tegen € 97,11 
                       uitwinningsschade : 26 m² tegen € 21,58 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 

inneming 75 en 164 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoopster : mevr. Marie-Jeanne Rousseau, Ronsesestraat 250, 9660 Brakel, 



ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 280/02B (47 m²) en nr. 280/02H (26 
m²),  
inneming 75 : verkoop : volle eigendom 47 m² tegen € 7.021,80, 
inneming 164 : verkoop : volle eigendom 26 m² tegen € 97,11 

                       uitwinningsschade : 26 m² tegen € 21,58. 

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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

21 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 076 + 077 + 078 + 
079 + 080 + 081 + 082. Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade + vestiging 
erfdienstbaarheid (081). 

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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 

43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  

de verkoopster : mevr. Catriene Sax, Boekkouter 45, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 280E (182 m²), nr. 281C (245 m²), nr. 
2812G ( 330 m²), nr. 300 E (71 m²), nr. 2972T (55 m²), en nr. 255M (450 m²), 
inneming 76 : verkoop : volle eigendom 182 m² tegen € 679,77, 
                      uitwinningsschade : 182 m² tegen € 151,06, 
inneming 77 : verkoop : volle eigendom 245 m² tegen € 915,08, 

                      uitwinningsschade : 245 m² tegen € 203,35, 
inneming 78 : verkoop : volle eigendom 330 m² tegen € 1.232,55, 
                      uitwinningsschade : 330 m² tegen € 273,90, 
inneming 79 : verkoop : volle eigendom : 71 m² tegen €265,19, 
                     uitwinningsschade : 71 m² tegen € 58,93, 
inneming 80 : verkoop : volle eigendom : 55 m² tegen € 205,43, 
                     uitwinningsschade : 55 m² tegen € 45,65, 

inneming 82: verkoop : volle eigendom : 450 m² tegen € 1.680,75, 
                     uitwinningsschade : 450 m² tegen € 373,50, 
inneming 81 : vestiging van een erfdienstbaarheid :2de afdeling, sectie B, nr. 287B tegen een totale forfaitaire 
vergoeding van € 87,00 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 76, 77, 78, 79, 80, 81 en 82 goed te keuren; 



Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  

de verkoopster : mevr. Catriene Sax, Boekkouter 45, 9660 Brakel, 

ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 280E (182 m²), nr. 281C (245 m²), nr. 
2812G ( 330 m²), nr. 300 E (71 m²), nr. 2972T (55 m²), en nr. 255M (450 m²), 
inneming 76 : verkoop : volle eigendom 182 m² tegen € 679,77, 
                      uitwinningsschade : 182 m² tegen € 151,06, 
inneming 77 : verkoop : volle eigendom 245 m² tegen € 915,08, 
                      uitwinningsschade : 245 m² tegen € 203,35, 

inneming 78 : verkoop : volle eigendom 330 m² tegen € 1.232,55, 
                      uitwinningsschade : 330 m² tegen € 273,90, 
inneming 79 : verkoop : volle eigendom : 71 m² tegen €265,19, 
                     uitwinningsschade : 71 m² tegen € 58,93, 
inneming 80 : verkoop : volle eigendom : 55 m² tegen € 205,43, 
                     uitwinningsschade : 55 m² tegen € 45,65, 

inneming 82: verkoop : volle eigendom : 450 m² tegen € 1.680,75, 
                     uitwinningsschade : 450 m² tegen € 373,50, 
inneming 81 : vestiging van een erfdienstbaarheid :2de afdeling, sectie B, nr. 287B tegen een totale forfaitaire 
vergoeding van € 87,00. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Johan Thomas -  

 
22 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 083 + 087 + 177. 

Ontwerpakte verkoop + pachtverbrekingsschade aan pachter + vestiging 
erfdienstbaarheid. 

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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 

207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoopsters : mevr. Germaine Van de Walle, St.-Martensstraat 16, 9660 Brakel, 
                          mevr. Marleen Gyselinck, Steenpaal 4, 9660 Brakel, 



                          mevr. Marijke Gyselinck, Trimpont 8, 9660 Brakel, 
de pachter : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel,  
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250Y2 (43 m²), 254M (1145 m²) en 
254R (195 m²),  

inneming 83 : verkoop : volle eigendom 1145 m² tegen € 4.211,31, 

                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 1145 m² tegen € 950,35, 
                     vestiging van erfdienstbaarheid tegen een totale forfaitaire vergoeding van € 202,00, 
inneming 87 : verkoop : volle eigendom 43 m² tegen € 6.326,16, 
                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 43 m² tegen € 35,69, 
inneming 177: verkoop : volle eigendom 195 m² tegen € 836,75, 
                      pachtverbrekingsschade aan pachter : 195 m² tegen € 161,85 ; 

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 83, 87 en 177 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  

de verkoopsters : mevr. Germaine Van de Walle, St.-Martensstraat 16, 9660 Brakel, 
                          mevr. Marleen Gyselinck, Steenpaal 4, 9660 Brakel, 
                          mevr. Marijke Gyselinck, Trimpont 8, 9660 Brakel, 
de pachter : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel,  
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250Y2 (43 m²), 254M (1145 m²) en 

254R (195 m²),  
inneming 83 : verkoop : volle eigendom 1145 m² tegen € 4.211,31, 

                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 1145 m² tegen € 950,35, 
                     vestiging van erfdienstbaarheid tegen een totale forfaitaire vergoeding van € 202,00, 
inneming 87 : verkoop : volle eigendom 43 m² tegen € 6.326,16, 
                     pachtverbrekingsschade aan pachter : 43 m² tegen € 35,69, 
inneming 177: verkoop : volle eigendom 195 m² tegen € 836,75, 
                      pachtverbrekingsschade aan pachter : 195 m² tegen € 161,85. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
23 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 086. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  



Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Coverass b.v.b.a., Ronsesestraat 256, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250X2 (43 m²),  
inneming 86 : verkoop : volle eigendom 43 m² tegen € 6.424,20 ; 

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 86 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  

de verkoper : Coverass b.v.b.a., Ronsesestraat 256, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250X2 (43 m²),  
inneming 86 : verkoop : volle eigendom 43 m² tegen € 6.424,20. 
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, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

24 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 089. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : dhr. Steven Roelandt, Ronsesestraat 262, 9660 Brakel, 
                     mevr. Patricia Fock, Ronsesestraat 262, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250A3 (33 m²),  
inneming 89 : verkoop : volle eigendom 33 m² tegen € 4.930,20 ; 



Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 89 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 

Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. Steven Roelandt, Ronsesestraat 262, 9660 Brakel, 
                     mevr. Patricia Fock, Ronsesestraat 262, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 250A3 (33 m²),  
inneming 89 : verkoop : volle eigendom 33 m² tegen € 4.930,20. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
25 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 092. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 

74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  

de verkoper : dhr. en mevr. Guy Van de Maele / Mireille Menschaert, Lepelstraat 32, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 223W (86 m²),  
inneming 92 : verkoop : volle eigendom 86 m² tegen € 12.652,32 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 92 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. en mevr. Guy Van de Maele / Mireille Menschaert, Lepelstraat 32, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 223W (86 m²),  
inneming 92 : verkoop : volle eigendom 86 m² tegen € 12.652,32. 



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, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
26 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 093. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : dhr. Franky Van Ruyskensvelde, Ronsesestraat 276, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 223X (67 m²),  
inneming 93 : verkoop : volle eigendom 67 m² tegen € 9.857,04 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 

inneming 93 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. Franky Van Ruyskensvelde, Ronsesestraat 276, 9660 Brakel, 

ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 223X (67 m²),  
inneming 93 : verkoop : volle eigendom 67 m² tegen € 9.857,04. 
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, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Johan Thomas -  

 
27 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 094. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 

43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 

het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkopers : dhr. en mevr. André Van Ruyskensvelde / Arlette Demooi, Ronsesestraat 272, 9660 Brakel, 

ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 230M (88 m²),  
inneming 94 : verkoop : volle eigendom 88 m² tegen € 12.946,56 ; 

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 94 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 

Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkopers : dhr. en mevr. André Van Ruyskensvelde / Arlette Demooi, Ronsesestraat 272, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 230M (88 m²),  
inneming 94 : verkoop : volle eigendom 88 m² tegen € 12.946,56. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Johan Thomas -  

 
28 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 095 en 096. 

Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade (96). 
 



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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 

project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  

de verkoper : dhr. en mevr. Franky Van Ruyskensvelde / Isabel Van der Haegen, Ronsesestraat 276, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 201H (42 m²) en nr. 201K (534 m²),  
inneming 95 : verkoop : volle eigendom 42 m² tegen € 6.274,80, 
inneming 96 : verkoop : volle eigendom 534 m² tegen € 1.994,49, 
                     uitwinningsschade : 534 m² tegen € 443,22 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 95 en 96 goed te keuren; 

Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. en mevr. Franky Van Ruyskensvelde / Isabel Van der Haegen, Ronsesestraat 276, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 201H (42 m²) en nr. 201K (534 m²),  

inneming 95 : verkoop : volle eigendom 42 m² tegen € 6.274,80, 
inneming 96 : verkoop : volle eigendom 534 m² tegen € 1.994,49, 

                     uitwinningsschade : 534 m² tegen € 443,22. 
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, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
29 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 097. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 



Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 

43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 

207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 

het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Kerkfabriek van de parochie Sint-Martinus te Opbrakel, St.-Martensstraat 5, 9660 Brakel, 

de pachter : dhr. en mevr. Antoine Van Haesevelde / Violette Demooi, Ronsesestraat 284, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 202B (145 m²),  
inneming 97 : verkoop : volle eigendom 145 m² tegen € 631,84,  
                      pachtverbrekingsschade aan pachter : 145 m² tegen € 120,35 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 

inneming 97 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : Kerkfabriek van de parochie Sint-Martinus te Opbrakel, St.-Martensstraat 5, 9660 Brakel, 
de pachter : dhr. en mevr. Antoine Van Haesevelde / Violette Demooi, Ronsesestraat 284, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 202B (145 m²),  
inneming 97 : verkoop : volle eigendom 145 m² tegen € 631,84,  

                      pachtverbrekingsschade aan pachter : 145 m² tegen € 120,35. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

30 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 098. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  



Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkopers : mevr. Arlette Demooi, Ronsesestraat 272, 9660 Brakel, 
                      mevr. Violette Demooi, Ronsesestraat 284, 9660 Brakel, 
                      dhr. Noël Demooi, D’Hoppe 64, 7880 Vloesberg, 

                      mevr. Christelle Demooi, Parkweg 1, 9660 Brakel, 
                      mevr. Ingrid Demooi, Kerkhofstraat 45, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 216D (101 m²),  
inneming 98 : verkoop : volle eigendom 101 m² tegen € 440,11, 
                     uitwinningsschade 101 m² tegen € 83,83 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 

inneming 98 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  

de verkopers : mevr. Arlette Demooi, Ronsesestraat 272, 9660 Brakel, 
                      mevr. Violette Demooi, Ronsesestraat 284, 9660 Brakel, 

                      dhr. Noël Demooi, D’Hoppe 64, 7880 Vloesberg, 
                      mevr. Christelle Demooi, Parkweg 1, 9660 Brakel, 
                      mevr. Ingrid Demooi, Kerkhofstraat 45, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 216D (101 m²),  
inneming 98 : verkoop : volle eigendom 101 m² tegen € 440,11, 
                     uitwinningsschade 101 m² tegen € 83,83. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
31 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 106. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  



Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoopster : mevr. Yvonne Ternoot, Ronsesestraat 302, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 3G2 (581 m²),  
inneming 106 : verkoop : volle eigendom 581 m² tegen € 2.531,71, 

                       uitwinningsschade: 581 m² tegen € 482,23 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 106 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 

Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoopster : mevr. Yvonne Ternoot, Ronsesestraat 302, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 3G2 (581 m²),  
inneming 106 : verkoop : volle eigendom 581 m² tegen € 2.531,71, 
                       uitwinningsschade: 581 m² tegen € 482,23. 

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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
32 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 108. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 

207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkopers : dhr. en mevr. Gerard Flamand / Nicole Sadones, Boekkouter 46, 9660 Brakel, 
de pachter : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 



ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 2P (228 m²),  
inneming 108 : verkoop : volle eigendom 228 m² tegen € 993,51, 
                       pachtverbrekingsschade aan pachter : 228 m² tegen € 189,24 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 

inneming 108 goed te keuren; 

Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkopers : dhr. en mevr. Gerard Flamand / Nicole Sadones, Boekkouter 46, 9660 Brakel, 
de pachter : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 

ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 2P (228 m²),  
inneming 108 : verkoop : volle eigendom 228 m² tegen € 993,51, 
                       pachtverbrekingsschade aan pachter : 228 m² tegen € 189,24. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
33 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 171 + 172 + 175. 

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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 

Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 

project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : dhr. André De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 
                    dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 258B (163 m²), nr. 257B (168 m²) en 
nr. 254N (105 m²),  
inneming 171 + 172 + 175 : verkoop : volle eigendom 436 m² tegen € 1.899,87, 

                                           uitwinningsschade : 436 m² tegen € 361,88 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 171, 172 en 175 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 



Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. André De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 
                    dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 258B (163 m²), nr. 257B (168 m²) en 

nr. 254N (105 m²),  

inneming 171 + 172 + 175 : verkoop : volle eigendom 436 m² tegen € 1.899,87, 
                                           uitwinningsschade : 436 m² tegen € 361,88. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
34 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 180 + 181 + 183. 

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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 

Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : mevr. Elvier De Smet, Kouterstraat 120, 9070 Destelbergen, 
de pachter : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 252B (183 m²), nr. 251M (179 m²) en 

nr. 223Y (128 m²),  
inneming 180 + 181 + 183 : verkoop : volle eigendom 490 m² tegen € 2.055,50, 
                                           pachtverbrekingsschade aan pachter : 490 m² tegen € 406,70 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 180 + 181 + 183 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : mevr. Elvier De Smet, Kouterstraat 120, 9070 Destelbergen, 
de pachter : dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 252B (183 m²), nr. 251M (179 m²) en 
nr. 223Y (128 m²),  



inneming 180 + 181 + 183 : verkoop : volle eigendom 490 m² tegen € 2.055,50, 
                                           pachtverbrekingsschade aan pachter : 490 m² tegen € 406,70. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
35 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 193 + 194 + 195. 

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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : dhr. André De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel 
                     dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 1D2 (314 m²), nr. 1 E2 (186 m²) en 
nr. 1F2 (199 m²), 

inneming 193 +194 +195 : verkoop : volle eigendom 699 m² tegen € 3.045,89, 
                                         uitwinningsschade : 699 m² tegen € 580,17 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 193 +194 en 195 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. André De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel 
                     dhr. Marcel De Cock, Pieter Hoelmanstraat 57, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 1D2 (314 m²), nr. 1 E2 (186 m²) en 
nr. 1F2 (199 m²), 
inneming 193 +194 +195 : verkoop : volle eigendom 699 m² tegen € 3.045,89, 

                                         uitwinningsschade : 699 m² tegen € 580,17. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Johan Thomas -  

 
36 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 213. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 

Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Immobilière des Collines n.v., Lumen 3, 7880 Vloesberg, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 56C (35 m²),  
inneming 213 : verkoop : volle eigendom 35 m² tegen € 130,73 
                       uitwinningsschade : 35 m² tegen € 29,05 ; 

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 213 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : Immobilière des Collines n.v., Lumen 3, 7880 Vloesberg, 

ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, nr. 56C (35 m²),  
inneming 213 : verkoop : volle eigendom 35 m² tegen € 130,73 
                       uitwinningsschade : 35 m² tegen € 29,05. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 



Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

37 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 217. 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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 

Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 

ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  

de verkoper : Mevr. Carmène Roman, Ronsesestraat 104, 9660 Brakel, 
                     Dhr. Marc Van den Haute, Warande 106, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1123C3 (20 m²),  
inneming 217 : verkoop : volle eigendom 20 m² tegen € 3.237,00 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 217 goed te keuren; 

Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : Mevr. Carmène Roman, Ronsesestraat 104, 9660 Brakel, 
                     Dhr. Marc Van den Haute, Warande 106, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 1123C3 (20 m²),  

inneming 217 : verkoop : volle eigendom 20 m² tegen € 3.237,00. 
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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

38 Dagorde: Fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 223 en 224. 
Ontwerpakte verkoop + uitwinningsschade (223). 

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, 231-233, 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 van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 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.”; 

Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 20. Overeenkomst.” ;  
Gelet op het besluit d.d. 12 juni 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 1/68/130/185 – 20 – 36 – 39 – 40 – 
43/146/240/241 – 44/45 – 44/02 / 45/02 – 47 – 48 – 50 – 85 – 109/110/111 – 135/136 – 168 – 186 – 204 – 
207 binnen het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van “Fietspad 
Ronsesestraat. Grondverwervingsplan. Inneming 57 en 147. Overeenkomsten. Koop + schadevergoeding (57).” ;  
Gelet op het besluit d.d. 19 juli 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 3 – 9 – 19 – 22 – 51 – 63/64 – 65 – 
74/208/209 – 91 – 99 – 100 – 107 – 169/229 - -173 – 211/212 – 222 – 226 – 232 – 238 – 239 – 234/244 binnen 
het project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 

Gelet op het besluit d.d. 04 september 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende de goedkeuring van de 
ontwerpakten, opgemaakt door notaris Olemans, voor de innemingen 52 – 218 – 219 – 220 -221 binnen het 
project “fietspad Ronsesestraat. Grondverwervingsplan.” 
Kennisnemend van de ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : dhr. en mevr. Gregory Vekeman / Tineke Vanwymeersch, Ronsesestraat 200, 9660 Brakel, 

ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 848M (11 m²) en nr. 848N (44 m²),  
inneming 223 : verkoop : volle eigendom 11 m² tegen € 47,93, 

                       uitwinningsschade : 11 m² tegen € 9,13, 
inneming 224 : verkoop : volle eigendom 44 m² tegen € 6.573,60 ; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de ontwerpakte voor 
inneming 223 en 224 goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 

Art.1 : De ontwerpakte verkoop aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde :  
de verkoper : dhr. en mevr. Gregory Vekeman / Tineke Vanwymeersch, Ronsesestraat 200, 9660 Brakel, 
ligging : Ronsesestraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, nr. 848M (11 m²) en nr. 848N (44 m²),  
inneming 223 : verkoop : volle eigendom 11 m² tegen € 47,93, 
                       uitwinningsschade : 11 m² tegen € 9,13, 
inneming 224 : verkoop : volle eigendom 44 m² tegen € 6.573,60. 

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, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
39 Dagorde: Patrimonium. Jagersstraat. Aankoop perceel 1ste Afdeling, sectie A nr. 439B 

eigendom van consoorten Decock / De Wolf. Ontwerpakte. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°; 
Gelet op het schrijven dd. 14 oktober 2016 op naam van notaris Van Vaerenberg met het voorstel tot verkoop van 
een perceel aan de gemeente (Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), sectie A, nr(s). 0439BP0000; 
Gelet op het besluit dd. 5 december 2016 op naam van de Gemeenteraad betreffende de principiële goedkeuring 
tot aankoop van voornoemd perceel; 
Gelet op het schrijven dd. 16 maart 2017 op naam van Vastgoedstransacties, VAC Gent, Kon. Maria Hendrikaplein 

70/10, 9000 Gent met de raming van voornoemd perceel; 
Gelet op het schrijven dd. 25 oktober 2017 op naam van notaris Van Vaerenbergh met een ontwerp van akte; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen tot het goedkeuren van voornoemde akte: 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 



Artikel 1: Het ontwerp van akte (2017/6225 JD) – zoals opgesteld door notaris Van Vaerenbergh, Steenweg 52, 
9570 Lierde wordt goedgekeurd. 
Artikel 2: De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris krijgen mandaat tot het ondertekenen van 
voornoemde akte. 

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

1° Notaris Van Vaerenbergh, Steenweg 52, 9570 Lierde 
2° De financiële dienst van de gemeente Brakel 
Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 

40 Dagorde: Patrimonium. Ruiling Gemeente Brakel - ABIP. Ontwerpakte. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 12°; 
Gelet op het besluit dd. 17 april 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Dading tussen Gemeente 
Brakel en ABIP nv”; 
Overwegende dat als onderdeel van voornoemde dading een grondruil is goedgekeurd tussen ABIP NV en de 
gemeente Brakel; 
Gelet op het schrijven dd. 20 oktober 2017 op naam van notaris Vermeersch &n Spitaels met als bijlage een 

ontwerp van akte betreffende voornoemde grondruil; 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het goedkeuren van 
voornoemde ontwerpakte; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 

Artikel 1: Het ontwerp van akte – zoals opgesteld door notaris Vermeersch & Spitaels (PS/2170291) wordt 
goedgekeurd. 

Artikel 2: De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris worden gemachtigd tot het ondertekenen 
van de goedgekeurde akte. 
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° ABIP NV, Kromstraat 1a, 9667 Horebeke 
2° Notaris Vermeersch & Spitaels, A. Hansstraat 17, 9667 Horebeke 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
41 Dagorde: Financiën. Aanpassing 9 van het meerjarenplan 2014-2019. 

 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en 

financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het 
bijzonder op artikel 5; 



Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake 
de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
vanaf 1 januari 2013; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de 

beleidsvelden; 

Gelet op het ontwerp van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/9; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis gedurende de ganse periode positief blijft en de 
autofinancieringsmarge in 2019 €  bedraagt € 1.205.310; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 16 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 

- 6 onthoudingen 
Gelet op de positieve raadgevende stem van ocmw-voorzitter Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Art. 1: De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/9, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en 
goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk 

- € 18.034 in 2017 
- € 37.037 in 2018 
- € 15.185 in 2019 

en de autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt  € 1.205.310.  
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder en de 

dienst financiële organisatie. 
Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen via de digitale rapportering 

aangeleverd aan de toezichthoudende overheid. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 

Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  
Afwezig: Johan Thomas -  

 
42 Dagorde: Financiën. Budgetwijziging 2017-2. 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, met in het bijzonder op Titel IV Planning en 

financieel beheer; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en 
beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met in het 
bijzonder op artikel 5; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2011 betreffende het toepassen van de regelgeving inzake 
de beleids- en beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
vanaf 1 januari 2013; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2012 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen en de 
beleidsvelden; 
Gelet op de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/9; 
Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2017/2; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 18.034 en de autofinancieringsmarge          € 1.169.055 bedraagt in 
2017; 

Overwegende dat dit gelijk is aan de gegevens uit het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/9 en dat derhalve de 
budgetwijziging 2017/2 past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/9; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 16 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 
- 6 onthoudingen 

Gelet op de positieve raadgevende stem van ocmw-voorzitter Marin Devalck; 

BESLUIT: 
Art. 1: De budgetwijziging 2017/2, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 18.034. 
Art. 2: Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de financieel beheerder en de 
dienst financiële organisatie. 



Een eensluidend afschrift van onderhavige beslissing wordt binnen de 20 dagen via de digitale rapportering 
verstuurd aan de toezichthoudende overheid. 
Namens de raad, 
 

 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 
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, André Flamand, Marie-Jeanne De 
Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
43 Dagorde: Reglement gemeentelijke geschenkbon. 

Gelet op het nieuwe gemeentedecreet, art. 43, §2, 2°; 
Gelet op het voorstel van het college om het reglement goed te keuren; 

Gelet op de stemming waarvan raadsleden deelnemen en welk volgende uitslag heeft: 
 ja stemmen 

Gelet op de       stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT: 
Artikel 1 
De gemeentelijke geschenkbon wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Brakel. Met deze geschenkbon 
kan men terecht in alle deelnemende handelszaken op het grondgebied van de gemeente. De geschenkbon kan 
door het publiek worden aangekocht bij dienst Toerisme op het gemeentethuis. 
Artikel 2 

§1 Alle uitbaters van handelszaken gevestigd op het grondgebied van de gemeente Brakel kunnen zich inschrijven 
als deelnemende handelaar via de gemeentelijke website. De deelnemende handelaar verklaart zich dan ook 
akkoord dat de commerciële gegevens van de handelszaak op de gemeentelijke website en via gemeentelijke 
kanalen gecommuniceerd worden. 
§2 Uitschrijven kan via de gemeentelijke dienst lokale economie. Als de gegevens van een deelnemende zaak 
veranderen, moet dit eveneens onmiddellijk gemeld worden.  

§3 Alle deelnemende handelaars ontvangen een sticker die ze op een zichtbare plaats moeten hangen. Er wordt bij 
de geschenkbon een lijst voorzien met de deelnemende handelszaken. Deze lijst zal ook beschikbaar zijn op de 

gemeentelijke website. 
Artikel 3 
§1 Er is een gemeentelijke geschenkbon van 10, 25 en 50 euro. 
§2 De geschenkbon is voor de gebruiker onbeperkt geldig. 
§3 De geschenkbon moet gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode. 

§4 Er wordt door de gemeente niet teruggegeven op de bonnen. De aankoop moet gelijk of hoger zijn dan de 
waarde van de geschenkbon. 
Artikel 4 
§1 De geschenkbon moeten samen met het terugbetaalformulier door de handelaar overgemaakt worden aan de 
dienst lokale economie. Enkel fysisch volledige bonnen worden aanvaard. De handelaar ontvangt bij aangifte van 
de bonnen een ontvangstbewijs. 
§2 De ontvangen geschenkbonnen worden in de laatste week van het kwartaal daaropvolgend door de gemeente 

uitbetaald.  
Artikel 5 
Het besluit van de Gemeenteraad dd. 17 april 2014 betreffende “Reglement betreffende de gemeentelijke 
geschenkbon” wordt opgeheven op het moment van inwerkingtreding van dit besluit. 
Dit reglement treed in werking 21 november 2017. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

Marleen Gyselinck -  
Sabine Hoeckman - Secretaris wnd. 
Marin Devalck, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 



Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck -  

Afwezig: Johan Thomas, Jürgen De Mets -  
 

44 Dagorde: Gemeentepersoneel. Aanpassing 1/2017 rechtspositieregeling. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2 en artikel 75 en artikel 103; 
Gelet op het besluit dd. 7 december 2007 van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 11 en 23; 
Gelet op het besluit dd. 20 maart 2017 op naam van de Gemeenteraad betreffende “Gemeentepersoneel. 

Delegatiebeslissing van rechtspositieregeling, organogram en personeelsformatie van raad naar college”; 
Overwegende dat het college jaarlijks rapporteert over beslissingen betreffende de rechtspositieregeling, 
organogram en personeelsformatie; 
Gelet op het verslag dd. 1 augustus 2017 op naam van Audit Vlaanderen waarin onderstaande vaststelling werd 
gemaakt: 

“De functieomschrijvingen van nieuw in dienst getreden medewerkers worden geactualiseerd, maar dit 

gebeurt niet voor medewerkers die reeds langer in dienst zijn. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers geen 
duidelijk zicht hebben op hun taken en verantwoordelijkheden wat een kwaliteitsvolle dienstverlening of de 
realisatie van de doelstellingen mogelijk kan verhinderen”. 

Overwegende dat een voorstel van actualisatie van de functiebeschrijvingen met aanvullende 
aanwervingsvoorwaarden werd uitgewerkt waarin onderstaande competenties zijn verwerkt voor de 

functiebeschrijving van: 
1° Gemeentesecretaris: GAS: sanctionerend ambtenaar, Informatieveiligheidsconsulent, Preventieadviseur 

interne dienst 
2° Stafmedewerker: preventieadviseur interne dienst 
3° Diensthoofd Infrastructuur: informatieveiligheidsconsulent 
4° Diensthoofd Openbare Werken: preventieadviseur interne dienst 

Gelet op het gunstig advies van het diensthoofdenoverleg van de gemeente Brakel betreffende de actualisatie van 
de functiebeschrijvingen met aanvullende aanwervingsvoorwaarden; 
Gelet op het protocol van akkoord met de syndicale organisaties dd. 25 september 2017 betreffende 

“rechtspositieregeling gemeente Brakel – aanpassing 2/2017 en actualiseren functieomschrijvingen en aanvullende 
aanwervingsvoorwaarden”; 
Gelet op het besluit dd. 30 oktober 2017 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende 
“Gemeentepersoneel. Aanpassing 1/2017 rechtspositieregeling”; 
Overwegende het voorstel om kennis te nemen van het besluit dd. 30 oktober 2017 op naam van het college van 
burgemeester en schepenen voor wat betreft de aanpassing 1/2017 van de rechtspositieregeling, incluis de 

aangepaste functiebeschrijving van stafmedewerker, diensthoofd infrastructuur en diensthoofd openbare werken; 
Overwegende het voorstel om naar analogie met de functiebeschrijvingen van stadmedewerker, diensthoofd 

infrastructuur en diensthoofd openbare werken het voorstel van functiebeschrijving van secretaris met 
aanvullende aanwervingsvoorwaarden en resultaatsgebieden goed te keuren; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 

Artikel 1: Kennis wordt genomen van het besluit dd. 30 oktober 2017 op naam van het college van burgemeester 
en schepenen betreffende aanpassing 1/2017 van de rechtspositieregeling met onderstaande aanpassingen: 

1° In artikel 50, §2 wordt het vijfde lid vervangen door: “Aanverwanten tot in de tweede graad van de 
persoon die beroep aantekent, worden geweerd.” 
2° In artikel 201 wordt het vijfde lid vervangen door: “Het onbetaald verlof bedoeld in artikel 200, derde 
lid, punt 2 is tijdens eenzelfde periode niet cumuleerbaar met de thematische verloven bedoeld in hoofstuk 
XI, het zorgkrediet bedoelt in hoofdstuk XIbis of het onbetaald verlof als recht bedoeld in hoofstuk X van 

deze titel.” 
3° Artikel 212 en 213 van de gemeentelijke rechtspositieregeling worden geschrapt. 
4° Artikel 215 wordt vervangen door: “Alle personeelsleden hebben recht op de volledige onderbreking van 
hun beroepsloopbaan voor een periode van één maand, eventueel tweemaal verlengbaar voor één maand, 
om palliatieve zorgen te verstrekken aan een persoon.” 
5° Artikel 216 van de gemeentelijke rechtspositieregeling wordt vervangen door: 

“§1 De voltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen met de helft of een 
vijfde, voor een periode van één maand eventueel tweemaal verlengbaar voor één maand, om palliatieve 
zorgen te verstrekken aan een persoon. 
§2 De deeltijdse personeelsleden hebben het recht hun prestaties te verminderen om palliatieve zorgen te 
verstrekken aan een persoon, op voorwaarde dat: 

a) Zij presteren gemiddeld ten minste 28.30 uur per week 
b) De duur van de vermindering van de prestaties één maand bedraagt, eventueel tweemaal 

verlengbaar met één maand 
c) Zij gemiddeld 19 uren per week blijven presteren 

6° Artikel 220 wordt vervangen door: “De personeelsleden die de ondertekeningsperiode met een maand 
wensen te verlengen, moeten een nieuw attest van de behandelende geneesheer voorleggen”. 
7° Artikel 226 wordt vervangen door: “Om bijstand of verzorging te verlenen aan een gezinslid of een 
familielid dat lijdt aan een zware ziekte heeft het personeelslid het recht om: 



- Hetzij zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen, zoals bedoeld bij artikel 100 van de herstelwet 
van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen 

- Hetzij zijn voltijdse arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of de helft, zoals bedoeld in artikel 
102 van dezelfde wet 

In afwijking van het voorgaande lid heeft een personeelslid dat, anders dan in toepassing van de 

voormelde wet van 22 januari 1985, tewerkgesteld is in een deeltijdse arbeidsregeling waarvan het 
normaal gemiddeld aantal arbeidsuren per week ten minste gelijk is aan drie vierden van het gemiddeld 
voltijds aantal arbeidsuren van een personeelslid dat voltijds is tewerkgesteld bij hetzelfde bestuur, het 
recht om voor dezelfde reden over te gaan naar een deeltijdse arbeidsregeling waarvan het aantal 
arbeidsuren gelijk is aan de helft van het aantal arbeidsuren van de voltijdse arbeidsregeling.” 
8° Artikel 227 wordt vervangen door: “Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder 

gezinslid, elke persoon die samenwoont met de werknemer. 
Onder familielid wordt begrepen de bloedverwanten tot de tweede graad en de aanverwanten tot de eerste 
graad van de werknemer. 
Wanneer het personeelslid wettelijk samenwonend is, worden ook de ouders tot de eerste graad van de 
wettelijk samenwonende partner en de kinderen van de wettelijk samenwonende partner als familieleden 
van het personeelslid beschouwd. 

Onder “wettelijk samenwonend” wordt verstaan, de toestand van samenleven zoals geregeld door de 
artikelen 1475 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 
Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder zware ziekte elke ziekte of medische ingreep 
die door de behandelende arts als zware ziekte wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat elke vorm 
van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is voor het herstel.” 

9° In artikel 228 wordt volgend (tweede) lid toegevoegd: “Met uitzondering van situaties waarin de 
schorsing van de uitvoering van de arbeidsprestaties of de vermindering van de arbeidsprestaties wordt 

gevraagd voor het verlenen van bijstand of verzorging aan zijn minderjarig zwaar ziek kind of aan een 
minderjarig zwaar ziek kind dat gezinslid is, dient uit het in het eerste lid bedoelde attest ook te blijken dat 
de zorgbehoefte, naast de eventuele professionele ondersteuning waarop deze persoon kan rekenen, 
daadwerkelijk een voltijds loopbaanonderbreking, een vermindering met 1/5 of de helft behoeft.” 
10° In artikel 239a worden de punten 3 en 5 vervangen door: 
Punt 3 zorgkrediet: onderbreking van de arbeidsprestaties waarvoor een onderbrekingsuitkering wordt 
toegekend op basis van de voorwaarden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 

tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet 
Punt 5 kind: het kind waarvan de afstamming van het personeelslid, of de partner met wie het 
personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd vaststaat of het kind 
van wie het personeelslid, of de partner met wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van 
wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 457ter tot en met 475 septies 
van het Burgerlijk Wetboek of het pleegkind zoals bedoeld in het decreet van 29 juni 2012 houdende de 

organisatie van de pleegzorg.” 
11° In artikel 239h worden na het eerste lid de volgende twee leden ingevoegd: 

“In afwijking van het eerste lid kan de aanvraag bestaan uit niet gehele maanden in een van de volgende 
gevallen: 
1 de periode waarvoor zorgkrediet wordt aangevraagd, eindigt de dag voordat het kind voor wie 
zorgkrediet wordt opgenomen, de leeftijd van dertien jaar bereikt; 
2 het zorgkrediet wordt opgenomen om een opleiding te volgen conform artikel 233f; 

3 het tijdelijke personeelslid vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° of 8° van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, 
neemt zorgkrediet op dat start na 1 april en afloopt omdat de tijdelijke aanstelling wordt beëindigd op het 
einde van het schooljaar 
Een tijdelijk personeelslid als vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° of 8° van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, 
kan zorgkrediet aanvragen voor minder dan drie maanden als het zorgkrediet start na 1 april en afloopt 

omdat de tijdelijke aanstelling wordt beëindigd op het einde van het schooljaar.” 
12° In artikel 239j wordt het tweede lid vervangen door: 
“In het eerste lid, 1, wordt niet verstaan onder een bijkomende activiteit als loontrekkende: een 
bijkomende activiteit als loontrekkende waardoor het personeelslid onder het toepassingsgebied van het 
besluit van de Vlaamse Regering 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor 
zorgkrediet valt”. 

13° In artikel 239l wordt punt 9 als volgt toegevoegd: 
“9. De authentieke overeenkomst waarbij de pleegvoogdij tot stand komt en bekrachtigd is conform artikel 
475ter van het burgerlijk wetboek”. 
Artikel 2: Onderstaande bijzondere rekruteringsvoorwaarden onder bijlage III worden als volgt gewijzigd: 
§1 Functiebeschrijving diensthoofd Infrastructuur 
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden 
1° In het bezit zijn van rijbewijs B 

2° Houder zijn van een masterdiploma in een technische richting 
3° In het bezit zijn van een certificaat van slagen in het examen van de gecertifieerde opleiding 
“informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren”. 
§2 Diensthoofd openbare werken 
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden 
1° In het bezit zijn van rijbewijs B 



2° Houder zijn van een masterdiploma in een technische richting 
3° In het bezit zijn van een getuigschrift gecertifieerde opleiding basiskennis preventieadviseur interne 
dienst (niveau 3) of dit behalen tijdens de proeftijd 
§3 Stafmedewerker 

Bijzondere rekruteringsvoorwaarden 

1° In het bezit zijn van rijbewijs B 
2° Houder zijn van een bachelordiploma (cfr. Algemene voorwaarden) 
3° In het bezit zijn van een getuigschrift gecertifieerde opleiding basiskennis preventieadviseur interne 
dienst (niveau 3) 

Artikel 2, §1 Goedkeuring wordt gegeven aan het aanpassen van de aanvullende aanwervingsvoorwaarden van de 
functiebeschrijving van Gemeentesecretaris onder bijlage III van de rechtspositieregeling zoals hieronder 

weergegeven: 
Bijzondere rekruteringsvoorwaarden 
1° In het bezit zijn van rijbewijs B 
2° In het bezit zijn van een certificaat van slagen in het examen van de gecertifieerde opleiding 
“informatieveiligheidsconsulent volgens de richtsnoeren” of dit behalen tijdens de proeftijd 
3° In het bezit zijn van een attest van vorming met goed gevolg van de gecertifieerde opleiding “sanctionerend 

ambtenaar” of dit behalen tijdens de proeftijd 
4° In het bezit zijn van een getuigschrift gecertifieerde opleiding basiskennis preventieadviseur interne dienst 
(niveau 3) of dit behalen tijdens de proeftijd 
§2 Goedkeuring wordt gegeven aan het aanvullen van de resultaatsgebieden van de functiebenaming van 
Gemeentesecretaris onder bijlage VI van de rechtspositieregeling met  

- Informatieveiligheid: 
Begeleidt de gemeentelijke informatieveiligheidsconsulent en het personeel van de gemeente Brakel bij de 

uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid. Mee instaan voor de opmaak van een 
informatieveiligheidsplan. Hierbij samenwerken met de gemeentelijke informatieveiligheidsconsulent en de 
gemeentelijke ICT-verantwoordelijke. 
Adviezen formuleren inzake informatieveiligheid en policies ontwerpen. Bewaakt de toepassing van de 
geldende regelgeving en de informatieveiligheidsvoorschriften, rapporteert bevindingen en houdt een 
incidentenregister bij. Het sensibiliseren van collega’s omtrent informatieveiligheid maakt eveneens deel 
uit van het takenpakket. 

- Rol opnemen van GAS-sanctionerend ambtenaar: Optreden als verantwoordelijke voor de correcte en 
tijdige procedurele verwerking van de dossiers, die volgen uit de vaststelling van overtredingen met 
betrekking tot inbreuken op het gemeentelijk reglement op de administratieve sancties, inclusief het 
bepalen en opleggen van een boete. 

Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° De diensten van de Gouverneur. 

Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
  

Sabine Hoeckman Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

Marleen Gyselinck -  
Sabine Hoeckman - Secretaris wnd. 
Marin Devalck, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, André Flamand, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Kristof De Ruyck -  

Afwezig: Johan Thomas, Jürgen De Mets -  
 
45 Dagorde: Gemeentepersoneel. Aansluiting bij nieuwe dienstverlener 

hospitalisatieverzekering. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentebestuur; 
Gelet op de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) 
van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale pensioendienst (FPD);- 
Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden 
betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het  personeel van de lokale besturen; 

Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse 
Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001; 
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een offerteaanvraag 
conform de wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd;  
Gelet op de ontwerpbeslissing van het College om toe te treden tot de collectieve verzekering van de FPD; 
Gelet op het protocol van akkoord van het overlegcomité dd. 25 september 2017;  



Gelet op de éénparigheid van de stemming 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT : 
Art. 1 : Het gemeentebestuur Brakel zal toetreden tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie 

of ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten. 

De toetreding zal ingaan op 1 januari 2018. 
Ar 2 : Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de basisformule voor zijn statutaire en 
contractuele  personeelsleden. 
Art. 3 : De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten bestuur de verbintenis 
in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het lastenboek-FPD/S300/2017/03, in acht te nemen .  
Art. 4 : Afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan de FPD. 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Hedwin De Clercq, Peter Vanderstuyf, 

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, André Flamand, Marie-Jeanne De 

Temmerman, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Leen De Langhe, Stephan Van den 
Berghe, Kristof De Ruyck, Jürgen De Mets -  

Afwezig: Johan Thomas -  
 
46 Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 29 Gemeentedecreet “Installatie OCMW-

raadslid”. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel  

Gelet op het OCMW-decreet, artikel 14; 
Gelet op de verkiezing van dhr. Kristof De Ruyck tot OCMW-raadslid op de Gemeenteraad dd. 2 januari 2013 met 
als opvolgers mevr. Y. Beeckman en dhr. Jan Haegeman; 
Gelet op het ontslag dd. 21 augustus 2017 op naam van raadslid Y. Beeckman; waarvan de gemeenteraad in 
zitting dd. 4 september 2017 kennis heeft genomen; 
Gelet op de installatie als gemeenteraadslid van dhr. Kristof De Ruyck op de gemeenteraad dd. 4 september 2017; 

Gelet op het ontslag als OCMW-raadslid op naam van dhr. Kristof De Ruyck dd. 7 november 2017; 
Gelet op het schrijven dd. 16 november 2017 op naam van dhr. Jan Haegeman met melding van verzaking aan 

het mandaat van OCMW-raadslid; 
Overwegende dat artikel 14 OCMW-decreet stelt: 

“Als een werkend lid voor zijn mandaat verstreken is, ophoudt deel uit te maken van de raad voor 
maatschappelijk welzijn of verhinderd is en als hij, met behoud van de toepassing van artikel 9, geen 
opvolger of opvolgers meer heeft, kunnen alle gemeenteraadsleden die nog in functie zijn en die de 

voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, met behoud van de toepassing van artikel 9, 
gezamenlijk een kandidaat-werkend lid en een of meer kandidaat-opvolgers voordragen. Die 
voordrachtsakte moet uiterlijk vijf dagen vóór de gemeenteraadszitting waarop de geloofsbrieven van het 
nieuwe lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de opvolger of opvolgers zullen worden onderzocht 
aan de gemeentesecretaris worden overhandigd. In dat geval is de kandidaat verkozen verklaard en 
worden de kandidaat-opvolgers aangesteld in de orde van hun voordracht. Een opvolger die ingevolge zijn 
geslacht het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn dat ontslag genomen heeft, niet kon opvolgen, 

wordt geacht opvolger te zijn van het nieuw verkozen lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en 
neemt rang in vóór de opvolgers, vermeld op de voordrachtsakte.” 

Gelet op de voordracht van een kandidaat werkend lid van de OCMW-raad – ontvangen door de 
gemeentesecretaris dd. 16 november 2017 – op naam van mevr. Liesbeth Ghijsels, Matrouwstraat 5, 9660 Brakel, 
geboren 31/1/1994; 
Overwegende dat bij de voordracht een geldig uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister en het 

strafregister, model 1 is gevoegd; 
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat aan de voorwaarden voldoet tot het opnemen van het mandaat van 
OCMW-raadslid; 
BESLUIT 
Artikel 1: Mevr. Liesbeth Ghijsels, Matrouwstraat 5, 9660 Brakel wordt verkozen verklaard tot OCMW-raadslid. 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° OCMW-Brakel 

 
 
Namens de raad, 
 
 
 



 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


