
Zitting van de Gemeenteraad van 5 december 2016 
 

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, André Flamand vanaf 
punt 13, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, 

Lieven Bauwens, Peter Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, 
Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De 

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

Afwezig: Hedwin De Clercq, Marin Devalck -  
De zitting wordt geopend te 20:00 u. 
Er worden geen opmerkingen gemaakt omtrent het verslag van de vorige zitting. 

Openbare zitting: 
Toerisme -Sport - Cultuur - Informatie 
01 Adviesraden. Jaarverslag 2015 Culturele Raad. 

De raadsleden nemen kennis van het jaarverslag 2015 op naam van de culturele raad. 
Secretariaat 
02 Aanvullend verkeersreglement. Kleistraat. Invoeren verboden rechts inslaan. 

Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van aanvullend verkeersreglement goedgekeurd in de Kleistraat. 
03 Reglement betreffende de retributie voor het gebruik van gemeentelijke lokalen en 

gebouwen door verenigingen. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende de retributie voor het gebruik van de 
gemeentelijke lokalen en gebouwen door verenigingen goedgekeurd waardoor het niet meer mogelijk zal zijn warme 
maaltijden aan te bieden in de polyvalente ruimte van de gemeentelijk sporthal vanaf 1 juli 2017. 
04 Samenwerkingsverbanden. Farys. Oprichting van en deelname aan een overlegorgaan in 

de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking en aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de oprichting en deelname aan een overlegorgaan in de zin van artikel 25, lid 1 
van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking goedgekeurd en de schepenen S. 
Hoeckman en A. Flamand aangesteld als (plaatsvervangend) vertegenwoordiger. 
05 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone Algemene vergadering dd. 14 

december 2016. Goedkeuring agenda. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering op naam van FINGEM dd. 14 december 2016 goed te keuren. 
06 Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone Algemene vergadering dd. 14 

december 2016. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigere en bepalen mandaat. 
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M. Limpens aangesteld als gemeentelijk vertegenwoordiger en raadslid 
M. De Pessemier als plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering op naam van FINGEM dd. 14 

december 2016. 
07 Samenwerkingsverbanden. I.VL.A. Buitengewone Algemene vergadering d.d. 21 

december 2016 (1 en 2). Goedkeuring agenda en bepalen mandaat gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering dd. 21 december 2016 op naam van IVLA goed te keuren. 
08 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december 2016. 

Goedkeuring agenda. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de gemeentelijke vertegenwoordiger gemandateerd de agendapunten van de 
algemene vergadering dd. 12 december 2016 op naam van SOLVA goed te keuren. 
09 Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december 2016. 

Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger en bepalen mandaat. 
Met eenparigheid van stemmen wordt raadslid M-J. De Temmerman aangesteld als effectief gemeentelijk 
vertegenwoordiger en raadslid A. Flamand als plaatsvervanger voor de algemene vergadering dd. 12 december 2016  

op naam van SOLVA. 
10 Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede.Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 6 

december 2016. 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 IGS Westlede dd. 6 december 2016 goed te keuren. 

11 Algemeen politiereglement (GAS). 
Naar aanleiding van voorliggend punt vraagt fractieleider N. Morreels een naamplaatsje te voorzien voor de woningen 
gelegen in een straat die op het grondgebied van meerder gemeenten ligt en verwijst hiervoor naar o.a. Rekelberg, 
Kroonstraat, Boterhoek, Haaghoek. 
Met éénparigheid van stemmen wordt het ontwerp van algemeen politiereglement goedgekeurd. 
Ruimtelijke Ordening 
12 Opdracht aan SOLVA tot opmaken planningsinitiatief voor niet-vergunde sportterreinen. 

Principe. 
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist SOLVA opdracht te geven tot het opstarten van een planningsinitiatief 
voor de niet-vergunde sportterreinen. 
Vervoegt de zitting : André Flamand -  
13 RUP Breeveld. Definitieve vaststelling. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het RUP Breeveld definitief vastgesteld. 
Financiën 

Verlaat de zitting : André Flamand -  
14 Financiën. Retributie regelement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende de retributie op werken aan 
nutsvoorzieningen op het openbaar domein goedgekeurd. 
15 Financiën. Gemeentebelasting op het weghalen van afvalstoffen ingevolge sluikstorten. 

Vaststelling 

Raadslid Y. Beeckman stelt naar aanleiding van voorliggend punt de vraag waarom het bedrag van de retributie niet 
wordt verhoogd. 
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van reglement betreffende de retributie op het weghalen van 
afvalstoffen ingevolge sluikstorten goedgekeurd. 



 
16 Financiën. Meerjarenplan 2014-2019. Aanpassing 7. 

De schepen belast met Financiën geeft toelichting bij de punten 16, 17 en 18. 
Hierop stelt raadslid K. Wattez: 

 Opnieuw zijn er veel verschuivingen naar het volgende jaar 
 Vragen te hebben betreffende: de opportuniteit van het aanleggen van een omnissportterrein; gelet op de 

beschikbaarheid van gelijkaardige infrastructuur bij scholen te Nederbrakel, de duurzaamheid en stevigheid 
van de materialen bij de lopende dorpskernvernieuwing, de dotatie aan het OCMW, het fietsexamen en het 
gemeentelijk fietsbeleid 

Fractieleider J. Haegeman stelt hierna: 
 Er zijn inderdaad veel verschuivingen 

 De NVA-fractie kan zich echter vinden in de visie van het meerjarenplan 
 De ambitie om de dorpskernvernieuwing (fase 2 en 3) uit te voeren in combinatie met het project van de 

podiumzaal moet binnen een gezond financieel kader gebeuren 
 Het OCMW kan zich nog meer op de kerntaken toeleggen en andere taken dienen aan de private markt te 

worden toevertrouwd. 
Met 15 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 

P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De Temmerman, M. 
Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. 
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, wordt aanpassing 7 van het meerjarenplan 
2014-2019 goedgekeurd. 
17 Financiën. Budgetwijziging 2016-2. 

Met 15 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De Temmerman, M. 

Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. 

Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, wordt de budgetwijziging 2016-2 goedgekeurd. 
18 Financiën. Budget 2017. 

Met 15 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De Temmerman, M. 
Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 6 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. 
Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, wordt het budget 2017 goedgekeurd. 

19 Lokale politie. Bijkomende investeringstoelage 2016. Goedkeuring. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de bijkomende investeringstoelage voor de lokale politie goedgekeurd. 
20 Lokale politie. Dotaties 2017. Goedkeuring. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de dotatie 2017 op naam van de lokale politie goedgekeurd. 
Milieu 
21 Trage Wegenplan Elst. Wenselijkheidskaart + adviesnota. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de wenselijkheidskaart en adviesnota betreffende het trage wegenplan in Elst 
goedgekeurd. 
22 Trage Wegenplan Burreken. Wenselijkheidskaart + adviesnota. 

Met eenparigheid van stemmen wordt punt 22 “Trage Wegenplan Burreken. Wenselijkheidskaart en adviesnota” 
afgevoerd. 
23 Trage Wegenplan Everbeek-beneden: 

Buurtwegen 157, 36, 60 en 159/163 

Met eenparigheid van stemmen worden de rooilijnplannen betreffende de buurtwegen 157, 36, 60 en 159/163 

voorlopig vastgesteld. 
Openbare Werken - Mobiliteit 
24 Eandis. Offerte betreffende vervangen van bestaande OV door nieuwe OV met led te 

Gauwstraat. 
Met eenparigheid van stemmen wordt de offerte op naam van EANDIS betreffende het vervangen van de bestaande 
openbare verlichting  in de Gauwstraat goedgekeurd. 

25 Renovatie Laaistok - Willemsveld - Koningsweg - Steenpaal - Brakelbosstraat. 
Lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Met éénparigheid van stemmen worden het ontwerp van lastvoorwaarden en de gunningswijze betreffende de 
renovatie van Laaistok – Willemsveld – Koningsweg – Steenpaal - Brakelbosstraat goedgekeurd. 
26 Renovatie Warande. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Raadslid L. Bauwens stelt dat zal dienen onderzocht te worden in welke mate het invoeren van éénrichtingsverkeer in 

de Warande een impact zal hebben op het verkeer in de Tenbossestraat en dat in functie hiervan ook een 
éénrichtingsverkeer in Tenbosse zal moeten overwogen worden. 
Met éénparigheid van stemmen worden het ontwerp van lastvoorwaarden en de gunningswijze betreffende de 
renovatie van Warande goedgekeurd. 
27 Gemeentelijk onderwijs. Herstel autobus cfr. art. 157 Gemeentedecreet. 

De raadsleden nemen kennis van het besluit dd. 19 september 2016 op naam van het college van burgemeester en 
schepenen betreffende “Gemeentelijk onderwijs. Herstel autobus cfr art. 157 Gemeentedecreet”. 

28 Schenking aan De Kleppe, Everbeekplaats 4, Brakel van klinkers en boordstenen voor 
aanleg van rolstoelpaadjes. 

Met eenparigheid van stemmen wordt de schenking van betonklinkers en boordstenen aan De Kleppe, Everbeekplaats 
4, 9660 Brakel goedgekeurd. 
29 Waterlopen. Offerte Farys voor herstel uitstroomconstructie gracht te Pevenage. 

Met eenparigheid van stemmen wordt opdracht gegeven aan FARYS tot het herstel van de grondverschuiving te 
Pevenage voor een geraamd bedrag van 45.000 euro incl. Btw. 

30 Fietspad Kasteeldreef. Onteigeningsplan. Definitieve goedkeuring. 
Met eenparigheid van stemmen worden de ingediende bezwaarschriften niet weerhouden en wordt het 
onteigeningsplan definitief goedgekeurd. 
31 Patrimonium. Verkoop perceel Jagerstraat , Sectie A nummer 439B. 

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist: 
1° de aankoop van het perceel principieel goedgekeurd 

2° het college opdracht te geven tot het opstellen van een schattingsverslag 
3° het college opdracht te geven tot het aanstellen van een notaris met het oog op het opmaken van een ontwerp 
van akte 



32 Patrimonium. Erfpacht tussen gemeente Brakel en kerkfabriek Sint--Apollonia betreffende 
het perceel te Brakel, 4e afd. (Elst), sectie B, nr(s). 0114CP0000. Ontwerp van akte. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte betreffende de erfpacht tussen gemeente Brakel en 
kerkfabriek Sint--Apollonia betreffende het perceel te Brakel, 4e afd. (Elst), sectie B, nr(s). 0114CP0000 

goedgekeurd. 
33 Patrimonium. Erfpacht tussen gemeente Brakel en Kerkfabriek St.-Pieter in de Banden 

betreffende het perceel te Brakel, 1ste afdeling, sectie A nrs. 693h - 697e - 697g - 698d 
- 699l. Ontwerp van akte. 

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontwerp van akte betreffende de erfpacht tussen gemeente Brakel en 
Kerkfabriek St.-Pieter in de Banden betreffende het perceel te Brakel, 1ste afdeling, sectie A nrs. 693h - 697e - 697g 
- 698d - 699l. Ontwerp van akte goedgekeurd. 

34 Patrimonium. Erfpacht tussen gemeente Brakel en vereniging Broeders van onze Lieve 
Vrouw  van de Kluizenaars betreffende het perceel te Brakel, 1e afd. (Nederbrakel), 
sectie A, nr. 673V. 

Met 14 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, H. De Clercq, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, 
S. Hoeckman, P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  
De Temmerman, M. Limpens en 9 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, 

L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman wordt het principe van de 
erfpacht goedgekeurd. 
Schepen M. De Valck brengt een positieve raadgeven stem uit. 
35 Patrimonium. Grondverwerving met het oog op het aanleggen van omnisportterrein. 

Principe. 
Raadslid Y. Beeckman stelt dat in samenhang met het aanleggen van een omnissportterrein – waar tot op heden nog 
te weinig concrete informatie is gekend betreffende de technische kenmerken van dit terrein (oppervlakte, 

materialen, belichting) aandacht dient gegeven te worden aan het parkingprobleem aan de sporthal en het 

verplaatsen van het skatepark. 
Raadslid K. Wattez herhaalt de visie van zijn fractie betreffende het ernstig onderzoeken van de noodzaak van dit 
project. 
Met 15 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
P. Vanderstuyf, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De Temmerman, M. 
Limpens, J. Haegeman, L. Bauwens en Y. Beeckman en 3 onthoudingen vanwege  de raadsleden N. Morreels, P. 

Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, wordt beslist: 
1° het principe van het aanleggen van een omnissportterrein goed te keuren 
2° het principe van het kopen van lot 2  van voorliggend ontwerp van splitsing goed te keuren en het college 
opdracht te geven tot: 

 Het laten opmaken van een schatting door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid 
 Het aanstellen van een notaris die de splitsing administratief zal afwerken en een ontwerp van akte zal 

opmaken betreffende de grondverwerving 
36 Patrimonium. Kerkhof Elst. Eandis. Erfpacht tussen gemeente Brakel en EANDIS 

betreffende inplanting nieuwe cabine. 
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist: 
1° het principe van een erfpacht voor 99 jaar op naam van EANDIS goed te keuren 
2° het college opdracht te geven tot het aanstellen van een notaris die zal gehouden zijn de splitsing administratief 
verder uit te werken, alsook een ontwerp van akte op te stellen. 

37 Gebouwen. Offerte stookplaatsrenovatie bib. 

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist EANDIS opdracht te geven tot het voeren van de overheidsopdracht met 
het oog op het renoveren van de stookplaats in de gemeentelijke bibliotheek. 
Vervoegt de zitting : André Flamand -  
38 Gebouwen. Oprichten van een podiumzaal, muziekschool en administratief centrum. 

Voorzitter A. De Croo stelt naar aanleiding van voorliggend punt dat het voorstel van locatie voldoet aan de gestelde 
eisen: 

1° gelegen in het centrum van Nederbrakel 
2° voldoende ruim om alle functionaliteiten te bundelen 
3° voldoende ruim om parking te voorzien of de aanwezigheid van parking op wandelafstand 
4° de mogelijkheid dit project te zien vergunnen. 
Raadslid K. Wattez stelt namens de CD&V-fractie dat: 

 Het gemeentehuis niet geschikt voor de hedendaagse noden 

 Nieuwe en gepaste infrastructuur dient gevonden te worden voor de muziekschool en een podiumzaal zal 
tegemoet komen aan de vragen van vele verenigingen 

 De ligging in het centrum goed is 
 De mogelijkheid moet onderzocht worden of de infrastructuur al dan niet ook zou kunnen gebruikt worden 

met het oog op eetfestijnen 
Raadslid L. Bauwens stelt namens de NV-A-fractie dat: 

 Het gemeentehuis is niet geschikt voor de hedendaagse noden 

 De vorige besturen te weinig vooruitziend zijn geweest; in die zin dat op de site tussen de Kasteelstraat en 
Spoorwegstraat die ondertussen verkaveld is gronden hadden dienen gekocht te zijn rond de beschermde 
kapel om daar een nieuw complex op te richten. Dit is echter vandaag niet meer mogelijk 

 Er dienen nog twee items verder uitgeklaard te worden, nl. de grondverwerving met de private eigenaars en 
uitsluitsel over de toekomst van de gewezen dekenij. 

Fractieleider J. Haegeman sluit hierbij aan door te stellen dat er binnen de gemeente geen visie is over het omgaan 
met het erfgoed. Vanuit deze zorg zal hij zich dan ook onthouden; dit niet omdat de NV-A-fractie niet zou akkoord 

gaan met het voorliggende voorstel, maar wel om de nood aan meer inspanningen rond erfgoed te onderstrepen. 
Met 21 ja stemmen vanwege de raadsleden A. De Croo, J. Thomas, S. Devleeschouwer, M. Gyselinck, S. Hoeckman, 
P. Vanderstuyf, A. Flamand, Pascal Machtelinckx, M. Van Snick, M. Saeytijdt, M. De Pessemier, M.-J.  De 
Temmerman, M. Limpens, N. Morreels, P. Bauters, S. Van den Berghe, L. De Langhe, L. Braeckman, K. Wattez, L. 
Bauwens en Y. Beeckman en 1 onthouding vanwege  de raadslid J. Haegeman wordt beslist: 
1° principieel de oprichting van een podiumzaal, muziekschool en administratief centrum op de locaties 

“Serpentestraat 10 en 14” goed te keuren 
2° het bestaande BPA aan te passen in het licht hiervan en dit via SOLVA. 
3° het verderzetten van reeds gevoerde gesprekken met de eigenaars van het perceel “Serpentestraat 14” met het 
oog op het minnelijk verwerven van dit perceel en het opstellen van een principieel minnelijk akkoord. 



4° het opmaken van een ontwerp van lastenboek betreffende het bouwen van een podiumzaal, muziekschool en 
administratief centrum 
Secretariaat 
Verlaat de zitting : André Flamand -  

39 Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid K. Wattez: 
“Camerabewaking in centrum Brakel en  Parkingbezoek”. 

Raadslid K. Wattez geeft toelichting bij het toegevoegde punt 
1° Camerabewaking in centrum Brakel. 
Schepen J. Thomas deelt hierop mee dat reeds een adviesvraag bij de korpschef van de lokale politie lopend is. 
2° Aanduiden parkings 
Schepen J. Thomas deelt hierop mee dat het aanmaken van nieuwe borden lopend is. 

Hierop worden mondelinge vragen gesteld. 
Raadslid L. De Langhe stelt schepen S. Hoeckman een vraag betreffende de opportuniteit van het éénzijdig 
verspreiden van de open brief betreffende de geutelingen en de noodzaal om hier vooraf overleg te plegen met de 
diverse partijen. 
Raadslid L. De Langhe stelt een vraag betreffende het voorzien van een lichtpunt ter hoogte van Terwalle – Groot 
Kapittel en dit in functie van voetgangers en fietsers die deze weg gebruiken naar het centrum van Elst. 

Raadslid L. Bauwens stelt een vraag betreffende de uitnodigingen voor het feest voor de 60-jarigen. 
 

ALDUS BESLIST IN ZITTING OP DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 

 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 

Mets -  
Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 
01 Dagorde: Adviesraden. Jaarverslag 2015 Culturele Raad. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 200; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 februari 2012 betreffende “Adviesraden. Algemeen reglement 

houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele 
raad en sportraad. Goedkeuring”; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 4 februari 2013 betreffende “Adviesraden. Culturele Raad. 
Huishoudelijk reglement”; 
Overwegende dat het algemeen reglement in artikel 24 stelt dat de adviesraad een jaarverslag dient op te stellen en 
over te maken aan de voorzitter van de gemeenteraad , ter agendering op de volgend gemeenteraad; 
Gelet op het jaarverslag 2015 op naam van de culturele raad; 

BESLUIT: 

Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2015 op naam van de culturele raad Brakel. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
02 Dagorde: Aanvullend verkeersreglement. Kleistraat. Invoeren verboden rechts inslaan. 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de 
verkeerstekens bepaald worden; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 119; 
Overwegende dat de gemeentelijke overheid tot taak heeft haar inwoners de voordelen te verschaffen van een goede 
politie meer bepaald betreffende de openbare veiligheid; 

Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 september 2013 betreffende invoeren parkeerplaatsen voor andersvaliden; 
Gelet op het collegebesluit d.d. 3 oktober 2016 betreffende een tijdelijk politiereglement waarbij verboden rechts 
inslaan in de Kleistraat ter hoogte van de Kleibergstraat werd ingevoerd; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde tijdelijke maatregel op te 
nemen in een aanvullend verkeersreglement; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 

- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 



Art. 1 : In de Kleistraat wordt ter hoogte van het kruispunt met de Kleibergstraat verboden rechts in te slaan 
ingevoerd. 

Art. 2 : Deze maatregel zal gesignaleerd worden met het verkeersbord C31b. 
Art. 3 : Afschrift van deze beslissing wordt toegestuurd aan :  

- de minister van Mobiliteit; 
- de politiezone Brakel; 

- de federale politie; 
- de politierechtbank van Oudenaarde. 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

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

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 

03 Dagorde: Reglement betreffende de retributie voor het gebruik van gemeentelijke lokalen 
en gebouwen door verenigingen. 

Gelet op het Gemeentedecreet; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 14/04/2014 betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk  reglement lokalen en 
gebouwen;  

Gelet op het raadsbesluit d.d. 14/04/2014 betreffende een reglement retributie gemeentelijke lokalen; 
Gelet op het negatief advies van de brandweer d.d. 19/11/2016; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een aanpassing te maken betreffende het 
gebruik van de pol zaal De rijdt; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het voornoemd huishoudelijk reglement 
aan te passen; 

Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en volgende uitslag heeft: 
- 21 ja-stemmen 

Gelet op de volstrekte meerderheid van de stemming; 
Besluit: 
Artikel 1: Onderhavig reglement betreffende de retributie voor het gebruik van gemeentelijke lokalen en gebouwen 
door verenigingen wordt goedgekeurd. 

REGLEMENT BETREFFENDE DE RETRIBUTIE VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE LOKALEN EN GEBOUWEN 

DOOR VERENIGINGEN 

Artikel 1  
Er wordt met ingang van 1 januari 2017 een gemeentelijke retributie gevestigd voor het  
gebruik van de gemeentelijke lokalen, gebouwen of materialen.  
Artikel 2 Vergoedingen  
§1 Verenigingen met hun zetel te Brakel zullen per organisatie met lucratieve doeleinden voor het gebruik van 
volgende lokalen of gebouwen een vergoeding betalen:  

1° van 50 euro: voor het oud-gemeentehuis te ex-Zegelsem, het Openbaar Centrum te  
ex-Opbrakel, de Zaal Onthaal te ex-Opbrakel, de gewezen gemeenteschool te ex-Elst, de  
gemeenteschool te ex-Parike, de gemeentelijke raadszaal;  
2° van 75 euro: voor het gebruik van het lokaal Cordenuit;  
3° voor het gebruik van de polyvalente zaal in het sport- en jeugdcentrum De Rijdt (eetfestijnen enkel met koude 
gerechten worden toegelaten):  

a) van 100 euro bij gebruik door een vereniging aangesloten bij de Culturele Raad, de  
Jeugdraad, de Sportraad en de Seniorenraad; (inbegrepen verzekering der burgerlijke en  
contractuele aansprakelijkheid)  
b) van 200 euro bij gebruik door een andere vereniging (inbegrepen verzekering der  
burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid).  
§2 Verenigingen met hun zetel buiten Brakel zullen per organisatie voor het gebruik van volgende lokalen of 
gebouwen een vergoeding betalen:  

1° van 100 euro: voor het oud-gemeentehuis te ex-Zegelsem, het Openbaar Centrum te  
ex-Opbrakel, de Zaal Onthaal te ex-Opbrakel, de gewezen gemeenteschool te ex-Elst, de  
gemeenteschool te ex-Parike, de gemeentelijke raadszaal;  
2° van 150 euro: voor het gebruik van het lokaal Cordenuit;  
3° voor het gebruik van de polyvalente zaal in het sport- en jeugdcentrum De Rijdt (eetfestijnen enkel met koude 
gerechten worden toegestaan): 400 euro  
§3 De gebruikers zullen per organisatie volgende vergoedingen betalen ongeacht het  

gebruik met of zonder lucratieve doeleinden:  
1° van 30 euro voor het gebruik van de keuken van de gemeenteschool te ex-Parike;  
2° voor het gebruik van de materialen (koppen met schoteltjes, dessertborden, lepels,  
vorken, percolator, koffiekannen, melkkannetjes) gestapeld in twee opbergkasten in de  
bergruimte van de polyvalente zaal zal betaald worden:  
a) een gebruiksvergoeding van € 25;  

b)een waarborg van € 50.  
3° Deze waarborg of een deel ervan zal teruggestort worden, na nazicht door een door  
de gemeente aangestelde, op een door de vereniging mede te delen rekeningnummer.  
De inventaris van de materialen is de volgende: 249 koppen, 251 schoteltjes, 144  



dessertborden, 7 koffiekannen, 60 melkkannetjes, 249 koffielepels, 249 dessertvorken, 1  
percolator.  
4° Bij beschadiging, vernietiging of verlies van één of meerdere materialen zal per  
eenheid volgend bedrag worden afgetrokken van de waarborg:  

a) Kop met schotelje: € 1;  
b) Dessertbord: € 1;  

c) Lepel: € 0,75;  
d) Vork: € 1;  
e) Percolator: € 425;  
f) Koffiekan: € 18;  
g) Melkkan: € 4,50;  

Indien het bedrag van de waarborg ontoereikend is zal de vereniging op eerste verzoek  
het verschil dienen te betalen tussen het verschuldigd bedrag en het bedrag van de  
waarborg.  
Artikel 3  
Het gebruik van de lokalen, gebouwen of materialen door een vereniging en met  
lucratieve doeleinden kan slechts worden toegestaan mits voorafgaandelijk betaling van een retributie en eventuele 

waarborg zoals bepaald in artikel 2. Deze onkostenvergoeding en waarborg dienen uiterlijk bij de overhandiging van 
de sleutels betaald te worden.  
Artikel 4  
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale  
schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd  
en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een dergelijk  
dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de  

verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden  

geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De  
schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief.  
Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden  
ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de  
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.  
Artikel 5  

Dit retributiereglement zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 van het  
Gemeentedecreet 
Artikel 6 
Dit besluit vervangt het raadsbesluit d.d. 14/04/2014.  
Artikel 7 
Deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie en  

aan de financiële dienst van de gemeente. 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 

Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
04 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Farys. Oprichting van en deelname aan een 

overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende 

de intergemeentelijke samenwerking en aanstelling vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger. 

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 gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;  
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 43 §2, 5° dat stelt dat de 

gemeenteraad bevoegd is voor de oprichting van extern verzelfstandigde agentschappen en het beslissen tot oprichten 
van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen;  
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals tot op heden gewijzigd, in 
het bijzonder artikel 25 en volgende;  
Gelet op de deelname van de gemeente in TMVW in de divisie Aanvullende Diensten en overwegende dat TMVW haar 
werking en organisatie moet conformeren naar het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking 
(DIS); 

Overwegende dat door bovenvermelde conformering naar het DIS TMVW de activiteit in het kader van de divisie 
Aanvullende Diensten niet langer  kan opnemen en de activiteit dient onder te brengen in een nieuwe intergemeentelijke 
samenwerking;  
Overwegende dat de deelname in TMVW ontstaan is uit de behoefte van de gemeente naar samenwerking voor 
complexe dossiers;  
Overwegende dat de deelname in TMVW haar meerwaarde heeft aangetoond op operationeel en financieel vlak, door 

schaaleffecten, geoptimaliseerde personeelsaanwending en de oordeelkundige begeleiding van realisatie en beheer van 
(nieuwe) infrastructuur; 
Overwegende dat TMVW zelf zal worden betrokken bij de oprichting van de nieuwe intergemeentelijke samenwerking; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;  



Na beraadslaging,  
BESLUIT:  
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist als volgt : 
Artikel 1  

De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in het kader van de studie, de 
organisatie en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek, projectorganisatie, aankoop en 

facility management en neemt daartoe deel aan de werkzaamheden van het met dat doel in de zin van artikel 25, 1ste 
lid van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking op te richten overlegorgaan.  
Artikel 2  
De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, met name mevrouw Sabine 
Hoeckman, die effectief zitting zal hebben in het overlegorgaan.  

Artikel 3  
De gemeenteraad stelt een lid van het college van burgemeester en schepenen aan, met name de heer André Flamand, 
als plaatsvervanger voor het effectieve lid in het overlegorgaan bedoeld in artikel 2.  
Artikel 4  
Het overlegorgaan zal in deze voorbereidende fase de volgende opdrachten uitvoeren:  
1. Het bepalen van een ideale structuur van intergemeentelijke samenwerking voor de studie, organisatie en promotie 

van ondersteunende diensten op het vlak van onder andere logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility 
management. 

2. Indien het resultaat van de studieopdracht positief is ten opzichte van de mogelijke oprichting van een 
dienstverlenende vereniging, stelt het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende 
intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking waarin de volgende 
documenten opgenomen zijn:  
- een 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. 

Artikel 5 
Aan het overlegorgaan wordt opgedragen om tegen uiterlijk 15 december 2016 haar eindrapport te bezorgen ter 

verdere beraadslaging in de respectieve gemeenteraden. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 

Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
05 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone Algemene vergadering dd. 

14 december 2016. Goedkeuring agenda. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet  op het feit dat onze gemeente aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband  Fingem; 
Gelet op het feit dat onze gemeente ook een deelneming aanhoudt in INTERGEM; 
Gelet op de uitnodiging bij aangetekend schrijven van 2 november 2016 om vertegenwoordigd te zijn op de 
buitengewone algemene vergadering van Fingem die op 14 december 2016 plaats heeft;   

Gelet op artikel 44 van het Decreet waarin bepaald wordt dat minstens één buitengewone algemene vergadering belegd 
wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 
het volgend boekjaar te bespreken; 
Overwegende de doelstellingen bepaald in artikel 3 van de statuten van Fingem; 
Overwegende dat de gemeentebesturen de methodologie van de individuele vermogensposities hebben bekrachtigd; 
Overwegende dat de gemeenteraad kennisneemt van de begroting 2017 en van de voorziene activiteiten en de te 
volgen strategie 2017, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 17 oktober 2016 van Fingem; 

Overwegende dat de agenda van de buitengewone vergadering van Fingem volgende agendapunten bevat: 
1. Begroting 2017 
2. Kennisname van de voorziene activiteiten en de te volgen strategie 2017 
3. Statutaire benoemingen 
4. Kapitaalverhoging Fingem door inbreng van rekening-courant 

Overwegende de inhoud van de documentatie die met de uitnodiging werd meegestuurd; 
Gelet op het Vlaams decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001;  

Gelet op de statuten van Fingem; 
Overwegende de goedkeuring door de raad van bestuur van Fingem van 17 oktober 2016; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Fingem van 14 december 2016 wordt 
goedgekeurd. 



Art. 2 : De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 
Fingem van 14 december 2016 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen  genomen in 
onderhavige beslissing in verband met de te behandelen agendapunten; 
Art. 3 : Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen beslissing 

en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van Intermixt, c/o Fingem, p/a Ravensteingalerij 4 
bus 2 – 1000 Brussel. 

Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
06 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. Fingem. Buitengewone Algemene vergadering dd. 

14 december 2016. Aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigere en bepalen mandaat. 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42; 
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013; 
Gelet op het feit dat onze gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Fingem; 
Gelet op het aangetekend schrijven d.d. 2 november 2016 van Fingem waarbij de gemeente wordt opgeroepen om 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 14 december 2016; 

Gelet op de statuten van Fingem, inzonderheid de bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding door de 
gemeenten van de mandatarissen met het oog op de vertegenwoordiging van de gemeenten in de dienstverlenende 
vereniging; 
Gelet op de door Fingem verstrekte algemene info, waarbij verwezen wordt op het strikt naleven van het decreet en 
de statutaire bepalingen betreffende de voordracht en aanduiding van de mandatarissen;  
Gelet op artikel 44 van het Decreet intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en oproeping 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 de omzendbrief van de heer Van Walle, Commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 11 maart 2002 aan de 
Colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing op artikel 44 worden omschreven; 
Overwegende dat conform de wettelijke en statutaire bepalingen elke vennoot bij artikel 26 recht heeft op minstens 
één volmachtdrager; 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om mevrouw Mirella Limpens, raadslid, aan te 

stellen als gemeentelijke volmachtdrager en de heer Marc De Pessemier, raadslid, als plaatsvervanger, 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- mevrouw Mirella Limpens bekomt 21 ja-stemmen; 
- de heer Marc De Pessemier bekomt 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 

Art. 1 : mevrouw Mirella Limpens, raadslid, wonende te Brakel, Voorpad 1, en de heer Marc De Pessemier, raadslid, 
wonende te Brakel, Twaalfbunderstraat 31, worden respectievelijk als gemeentelijke vertegenwoordiger en als 
plaatsvervangende vertegenwoordiger aangesteld om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
FINGEM op 14 december 2016. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan het secretariaat van het Intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Fingem. 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 

Mets -  
Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

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

21 december 2016 (1 en 2). 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 september 2016 op naam van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van 
afvalstoffen Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering (houdende 
statutenwijziging) van 21 december 2016 om 19u00 met als agenda; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde : 

28. De aanpassing van de statuten van de opdrachthoudende vereniging aan de Rulingbeslissing van 21 juni 
2016, met name het aanpassen van de statuten zodat I.VL.A. kan onderworpen blijven aan de 

rechtspersonenbelasting, overeenkomstig artikel 220, 3° WIB92 met ingang van het aanslagjaar 2016. 
29. Aanpassing van artikel 42 van de statuten aan de voormelde beslissing. 
30. Machtiging aan de Raad van bestuur voor de coördinatie van de statuten en voor de uitvoering van de 

genomen beslissing. 
Gelet op het schrijven d.d. 28 oktober 2016 op naam  van de Intergemeentelijke Vereniging voor beheer van 

afvalstoffen Vlaamse Ardennen, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 21 
december 2016 om 19u30 met als agenda; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde : 

19. Beleidsplan 2017 
20. Begroting 2017. 
Varia. 

Gelet op de stemming waar 21 raadsleden aan deelnemen met als resultaat: 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  
Art. 1 : De agenda van de Buitengewone Algemene vergadering, d.d. 21 december 2016, 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, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
08 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december 

2016. 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. 7 september 2016 van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke 
ordening en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 12 
december 2016; 

Gelet dat onze gemeente aangesloten is bij SOLVA; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde Vergadering zijnde : 
1. Samenstelling van het bureau (art.40) 
2. Statutenwijziging SOLVA (zie bijlage – statuten SOLVA – ontwerp tot wijziging) 
3. Benoeming van de bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering 
4. Goedkeuren actieplan en budget 2017 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  
Art. 1 : De agenda van de Algemene Vergadering van SOLVA d.d. 12 december 2016 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, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  



 
09 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. SOLVA. Algemene vergadering d.d. 12 december 

2016. 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. 7 september van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening 
en socio-economische expansie, SOLVA, betreffende de uitnodiging tot de Algemene Vergadering van 12 december 
2016; 
Gelet op de wet van 22 februari 1986 betreffende de intercommunales; 
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet Intergemeentelijke 

samenwerking; 
Gelet op artikel 44 van het decreet Intergemeentelijke samenwerking dat de samenstelling en de samenroeping van 
de Algemene Vergadering reglementeert; 
Overwegende dat artikel 44 bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke vergadering; 
Gelet op het rondschrijven van de heer Van Walle, commissaris van de Vlaamse Regering, d.d. 1 maart 2002, aan de 

colleges van Burgemeester en Schepenen waarin de modaliteiten van toepassing van het artikel 44 worden 
omschreven; 
Gelet dat mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, door het college van burgemeester en schepenen wordt 
voorgedragen als vertegenwoordiger; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman bekomt 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 

Art.1 : Mevrouw Marie-Jeanne De Temmerman, raadslid, wonende te Brakel, Hauwstraat 55, raadslid wordt 
aangesteld als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van Solva d.d. 12 december 2016. 
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, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 

Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
10 Dagorde: Samenwerkingsverbanden. IGS Westlede.Buitengewone Algemene Vergadering 

d.d. 6 december 2016. 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. 5 oktober 2016 van IGS Westlede, betreffende de uitnodiging tot de Buitengewone 
Algemene Vergadering van 6 december 2016; 
Gelet op de bijgevoegde agenda van voormelde vergadering zijnde : 
- Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 7/6/2016 

- Activiteiten en strategie 
- Begroting 2017 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de voormelde agenda goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21 ja-stemmen; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT :  

Art. 1 : De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering, d.d. 6 december 2016, 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, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 



Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 
11 Dagorde: Algemeen politiereglement (GAS). 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2, 2°; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, art. 119 bis; 
Gelet op de wet van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen; 

Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
BESLUIT 
Artikel 1: Het ontwerp van “algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Brakel, Horebeke, 
Zwalm en Maarkedal” wordt goedgekeurd en opgenomen in artikel 2 van dit besluit. 
Artikel 2:  Algemeen politiereglement van de gemeenten van de politiezone Brakel (Zwalm – Maarkedal – Horebeke – 
Brakel). 

Hoofdstuk 1 – De veiligheid en het gemak van doorgang op het openbaar domein 
Afdeling 1 – Algemene bepalingen 
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities: 
1° openbaar domein: 
a) de verkeerswegen, met inbegrip van fietspaden, voetpaden, voetwegen en die in hoofdorde bestemd zijn 
voor alle verkeer van personen en voertuigen 

b) de grachten en bermen 

c) de plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden van de verkeerswegen en die onder meer bestemd zijn 
voor het stationeren van voertuigen 
d) de parken, openbare tuinen of plantsoenen, pleinen en speelterreinen buiten de verkeerswegen en die in 
hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning 
e) alle andere gedeelten van het gemeentelijk patrimonium die voor iedereen toegankelijk zijn binnen de 
perken die door de wetten, decreten, besluiten en reglementen bepaald zijn 

2° privaat domein: al wat niet kan worden beschouwd als openbaar domein, overeenkomstig 1° van dit 
artikel 
3° voertuigen: alle gemotoriseerde vervoermiddelen te water of te land, evenals elk beweegbaar 
gemotoriseerd landbouw- of industrieel materieel 
4° gemeentebestuur: het college van burgemeester en schepenen en bij hoogdringendheid de burgemeester 
5° dagen: kalenderdagen 

6° manifestatie: een georganiseerde bijeenkomst met als doel een overtuiging of een eis kenbaar te maken 
(betoging, optocht) 
7° samenscholing: een vergadering of toeloop van mensen op het openbaar domein (stoeten, georganiseerde 
wandelingen of sportmanifestaties of recreatieve activiteiten) 
8° woonwagen: elke verplaatsbare of mobiele constructie, zelfs als de wielen ervan verwijderd zijn, 
ontworpen en/of gebruikt als permanente of tijdelijke verblijfplaats 
9° reclamevoertuigen: voertuigen, inclusief aanhangwagens, die hoofdzakelijk bestemd zijn om tijdelijke 

publiciteit te maken 

10° reclamedrukwerk: iedere geschreven, gedrukte of digitale drager van informatie (geschriften, tekeningen, 
prenten, aankondigingen, flyers, affiches) 
Afdeling 2 – Manifestaties en samenscholingen op het openbaar domein 
Artikel 2 – Manifestaties en samenscholingen op het openbaar domein 
Manifestaties en samenscholingen op het openbaar domein zijn verboden, tenzij na voorafgaande schriftelijke 
toelating van de burgemeester. 

Alle manifestaties en samenscholingen moeten schriftelijk kenbaar gemaakt worden, ten minste 15 dagen 
voor de geplande datum van de activiteit. De kennisgeving bevat minstens onderstaande informatie: 
1° uur en plaats van concentratie 
2° uur van vertrek 
3° gevolgde weg 
4° plaats en uur van ontbinding als het aan manifestatie betreft 

5° raming van het aantal deelnemers 
6° voorziene organisatiemaatregelen 
7° naam, adres, GSM-nummer van de organisatoren 
Het in bezit zijn van enig abnormaal voorwerp dat kan gebruikt worden om te slaan, steken of verwonden, 
alsook het dragen van helmen of schilden, is verboden tijdens voornoemde manifestaties of samenscholingen. 
Artikel 3 
Elke persoon die deelneemt aan een manifestatie of samenscholing dient zich te schikken naar de bevelen van 

de politie. 
Afdeling 3 – het private gebruik van het openbaar domein 
Artikel 4 
Niemand mag, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating van de bevoegde overheid, het openbaar 
domein (op de begane grond, alsook erboven of eronder)  privatief gebruiken. De veiligheid en het gemak 
van doorgang moeten op elk moment gevrijwaard worden. 
Artikel 5 

Zonnetenten, marquises, luiken of andere inrichtingen – beweegbaar of vast – mogen aan winkels en andere 
gebouwen enkel worden bevestigd, indien zij de vrije doorgang van voetgangers en andere weggebruikers 
niet hinderen of belemmeren. Er moet altijd een obstakelvrije ruimte van minstens 1 meter breed zijn en bij 
voetpaden breder dan 3 meter moet de obstakelvrije ruimte minstens 1,5 meter zijn. 
Artikel 6 
Schoorsteenpijpen of om het even welke andere buis of voorziening om rook, damp, gassen of vloeistoffen af 

te voeren, mogen niet op of boven het openbaar domein uitkomen. Dit kan enkel na schriftelijke toelating van 
het gemeentebestuur. 
Artikel 7 



Fietsers, bromfietsen of uitstallingen moeten steeds zo geplaatst worden dat ze het verkeer van voetgangers, 
fietsers of voertuigen niet in het minst hinderen en dat op het voetpad een obstakelvrije ruimte van minstens 
1 meter breed is en bij voetpaden breder dan 3 meter moet de obstakelvrije ruimte minstens 1,5 meter zijn. 
Artikel 8 

Het is verboden spandoeken, draken, toestellen of andere verbindingen, uitgaande op privéinitiatief, op of 
over het openbaar domein aan te brengen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van het 

gemeentebestuur. 
Artikel 9 
De politie en het gemeentebestuur kunnen van rechtswege alle voorwerpen (laten) wegnemen waarvan de 
plaatsing een privatief gebruik van het openbaar domein betekent, of in strijd is met één van voorgaande 
artikelen. Als men weigert of nalaat de voorwerpen weg te nemen, kunnen de politie en het gemeentebestuur 

zelf deze voorwerpen (laten) wegnemen op kosten van de overtreder. 
Artikel 10 
Niemand mag, behalve na voorafgaande schriftelijke toelating van het gemeentebestuur, op het openbaar 
domein kramen, stands, wagens, voertuigen met inbegrip van aanhangwagens of om het even welke andere 
inrichting plaatsen met het oog op verkoop van om het even welke producten, diensten, eet- of drinkwaren. 
Voorafgaande alinea is niet van toepassing op de houders van een standplaatsvergunning op de wekelijkse 

markt of de vervangende markt, en dit in overeenstemming met het desbetreffende gemeentelijke 
“marktreglement”. 
De natuurlijke of rechtspersonen aan wie de toelating werd verleend, zullen op een duidelijke zichtbare plaats 
van de inrichting hun naam en adres, de hierboven genoemde standplaatsvergunning en het bewijs van 
betaling van de retributie, dit overeenkomstig het desbetreffende gemeentelijk retributiereglement uithangen. 
De politie en het gemeentebestuur zijn belast met de vaststelling van de overtredingen op voorgaand artikel 
en kunnen van rechtswege de plaatsen (doen) ontruimen die zonder toelating zijn ingenomen. 

Artikel 11 

Behoudens voorafgaande schriftelijke toelating van het gemeentebestuur is het verboden op het openbaar 
domein terrassen, terrasuitbreidingen of om het even welke inrichting te plaatsen met het oog op de verkoop 
van om het even welke producten, diensten, waren of eet- of drinkwaren. In voorkomend geval dienen de 
aanvragers zich te gedragen naar de bepalingen van het desbetreffende gemeentelijk “terrasreglement”. 
Afdeling 4 – het uitvoeren van werken op het openbaar domein 
Artikel 12 

Het uitvoeren van werken op het openbaar domein is verboden zonder schriftelijke voorafgaandelijk toelating 
van het gemeentebestuur. Aanvragen hiertoe dienen minstens 15 dagen vooraf te worden ingediend. 
Artikel 13 
Het is verboden zonder toelating van het gemeentebestuur en/of aanwijsbare noodzaak enig deel van het 
openbaar domein te belemmeren door middel van 
1° het achterlaten van om het even welke voorwerp(en) (materialen, steigers, containers,..) 

2° het uitvoeren van grondwerken 
Artikel 14 
Wie op het openbaar domein grondwerken uitvoert of materialen, steigers of andere voorwerpen op het 
openbaar domein plaatst, moet de voorgeschreven en-of gebruikelijke voorzorgsmaatregelen treffen of 
waarschuwingstekens aanbrengen. 
Afdeling 5 – het uitvoeren van bouwwerken – veiligheidsmaatregelen 
Artikel 15 

De aannemer van bouwwerken die langs het openbaar domein bouwt, verbouwt of afbreekt, moet de 

bouwwerf langs de straatkant van een stevige afsluiting voorzien vooraleer de werken aan te vangen. 
Artikel 16 
Indien op het voetpad geen veilige doorgang van 1 meter breedte overblijft, moet de aanvrager in een veilige 
doorgang voorzien. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gemeentebestuur bijzondere maatregelen 
voorschrijven. 
Artikel 17 

Het is verboden zonder de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te nemen steengruis, afbraakmaterialen of 
bouwstoffen op het openbaar domein of in voertuigen of containers op het openbaar domein te werpen. Wie 
werken uitvoert, is op elk moment verantwoordelijk voor de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers. 
Artikel 18 
Indien het verhandelen van steengruis, afbraakmaterialen of bouwstoffen stof verwekt, moeten voldoende 
maatregelen getroffen worden zodat geen stof op het openbaar domein of op andere gebouwen of 

eigendommen kan terechtkomen. 
Artikel 19 
Het steengruis, de afbraakmaterialen of bouwstoffen die niet binnen de afsluiting geplaatst kunnen worden, 
moeten binnen de kortst mogelijk tijd van het openbaar domein verwijderd worden en mogen in geen geval 
na het intreden van de duisternis op het openbaar domein achtergelaten worden, tenzij na een voorafgaande 
en schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur en als de door het gemeentebestuur voorgeschreven 
voorwaarden nageleefd worden. Hierbij moeten de wetten op de politie van het wegverkeer altijd 

gerespecteerd worden. 
Artikel 20 
Tot het einde van de ruwbouw moet de aannemer van de bouwwerken, en na de ruwbouw moeten de 
aannemers van de andere werken op de werf, steeds het openbaar domein voor en rondom de werf proper 
houden. 
Voetgangers moeten op elk moment obstakelvrij doorgang hebben over een breedte van 1 meter en bij 
voetpaden die breder zijn dan 3 meter, over een breedte van 1,5 meter. De aannemers moeten de 

bouwstoffen en de afval of ander vuil zodanig op de werf plaatsen dat deze niet op de aangelande 
eigendommen kunnen terechtkomen. 
Artikel 21 
Het gemeentebestuur kan met het oog op de veiligheid op en rondom de bouwwerken alle maatregelen 
treffen of opleggen aan de eigenaars, de bouwheer of aannemers. Bij de beëindiging van de bouwwerken zal 
de eigenaar indien nodig het openbaar domein onmiddellijk (laten) herstellen in de oorspronkelijke toestand. 

Afdeling 6 – Het snoeien van planten of bomen die op eigendommen langs het openbaar domein groeien. 
Artikel 22 
De eigenaars of gebruikers van een eigendom moeten ervoor zorgen dat de op deze eigendom groeiende 
planten of bomen zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan: 



1° op minder dan 4,5 meter van de grond boven de rijweg hangt 
2° op minder dan 2,5 meter van de grond boven de gelijkgrondse berm of boven het voetpad hangt 
De eigenaars of gebruikers van een eigendom moeten ervoor zorgen dat de op deze eigendom groeiende 
planten of bomen voldoende gesnoeid worden opdat deze het openbaar domein – en in het bijzonder 

voetpaden – niet overwoekeren. 
Hagen, groenstroken en andere afsluitingen die de zichtbaarheid van de weggebruikers in bochten en op 

kruispunten kunnen belemmeren, mogen niet hoger zijn dan 75 cm en moeten gesnoeid worden tot op de 
rooilijn. 
Het is niet toegelaten invasieve plantensoorten, die de biodiversiteit schade toebrengen, in de natuur te 
verspreiden. Als iemand deze bepaling niet naleeft, kan de burgemeester ambtshalve en op kosten van de 
overtreder deze invasieve planten laten verwijderen. 

Afdeling 7 – Voorwerpen die door hun val kunnen hinderen 
Artikel 23 
Het is verboden om het even welk deel van een gebouw voorwerpen te plaatsen, die onvoldoende stevig 
staan, waardoor zij op het openbaar domein kunnen vallen en aldus de veiligheid of het gemak van doorgang 
in gevaar kunnen brengen. 
Afdeling 8 – Inzamelingen op het openbaar domein 

Artikel 24 
Iedere inzameling op het openbaar domein is onderworpen aan de voorafgaandelijke schriftelijke toelating 
van het gemeentebestuur of vergunning toegestaan bij koninklijk besluit of provinciaal besluit. De toelating 
van het gemeentebestuur moet minstens 15 dagen voor de inzameling worden aangevraagd. 
Artikel 25 
Het is verboden op het openbaar domein loterij- of andere kansspelen aan te leggen of te houden. 
Afdeling 9 – Het verkeer van dieren op het openbaar domein 

Artikel 26 

Het is de eigenaars van dieren verboden ze op het openbaar domein vrij te laten lopen zonder de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen. De veiligheid en het gemak van doorgang moeten op elk moment 
gewaarborgd blijven. 
Artikel 27 
Loslopende dieren, waarvan de eigenaar niet gekend is, worden door de zorgen van het gemeentebestuur en 
op kosten van de eigenaar, zo deze later bekend wordt, aan een dienst voor dierenbescherming of een 

dierenasiel toevertrouwd. 
Afdeling 10 – Het plaatsen op de gevels van de gebouwen van straatnaamborden en van verkeerstekens, 
huisnummers en installaties van openbaar nut. 
Artikel 28 
Eenieder moet op de gevel van het gebouw waarvan hij eigenaar is, door het gemeentebestuur 
straatnaamborden of andere installaties van openbaar nut laten aanbrengen, evenals verkeerstekens en 

leidingen van openbaar nut. 
De eigenaar van een gebouw is verplicht ervoor te zorgen dat er een huisnummer wordt aangebracht, en dat 
het huisnummer of de reeks van toegekende huisnummers leesbaar is van op het openbaar domein. 
Artikel 29 
Indien de afbraak of verandering van een gebouw het nodig maakt dat een toestel van openbaar nut 
verplaatst wordt, is de eigenaar ertoe verplicht minstens 30 dagen vooraf het gemeentebestuur hiervan te 
verwittigen. 

Hoofdstuk 2 – Reinheid van het openbaar domein 

Afdeling 11 – De ophaling van huishoudelijk afval en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen. 
Artikel 30 
Recipiënten voor de huisvuilophaling, evenals bedrijfsafvalcontainers en afvalstoffen die met het oog op de 
ophaling ervan worden aangeboden, mogen pas de dag voor de ophaling aan de rand van het openbaar 
domein geplaatst worden. 
De recipiënten moeten voor de eigen woongelegenheid of voor het gebouw waar de activiteit wordt 

uitgevoerd, worden aangeboden. 
De geledigde recipiënten dienen de dag van de ophaling van het openbaar domein te worden verwijderd. 
Afdeling 12 – Hondenpoep en uitwerpselen van andere huisdieren 
Artikel 31 
De begeleiders van honden of andere huisdieren die zich op het openbaar domein begeven, moeten altijd een 
recipiënt of een ander middel voor het verwijderen van de uitwerpselen van het dier bij zich hebben. 

Indien de hond of een ander huisdier het openbaar domein bevuilt, moet de begeleider het vuilnis verwijderen 
en de bevuilde plaats reinigen. Uitzondering hierop vormen de daartoe bestemde plaatsen die door het 
gemeentebestuur met duidelijke signalering zijn aangeduid. 
De visueel gehandicapten en andere mindervaliden met hun geleidehond worden vrijgesteld van deze 
bepalingen. 
Afdeling 13 – Confetti en dergelijke 
Artikel 32 

Het is verboden confetti, rijst, maïs en andere materialen bestaande uit kunststof (plastiek) te werpen, tenzij 
na schriftelijke toelating van het gemeentebestuur. Het is verboden tijdens carnavalsoptochten en andere 
openbare manifestaties spuitbussen met kleur- en scheerschuim, kleurhaarlak of schoensmeer of enig ander 
middel dat kwetsuren of schade kan veroorzaken aan personen of goederen op het openbaar domein te 
gebruiken. 
Afdeling 14 - Wildplassen 
Artikel 33 

Het is verboden op het openbaar domein of zichtbaar vanaf het openbaar domein te urineren, tenzij op 
plaatsen of accommodaties die hiertoe speciaal zijn ingericht. Die plaatsen en accommodaties moeten volgens 
de regels van goed fatsoen worden gebruikt. 
Afdeling 15 – Reinigen van het openbaar domein 
Artikel 34 
Alle bewoners moeten zorgen voor de reinheid van de aangelande berm of het voetpad  

voor hun woning. Deze verplichting geldt ook voor alle overige inrichtingen, met inbegrip van de bedrijfszetel 
van landbouwbedrijven, maar met uitzondering van alle andere locaties waar landbouwactiviteiten worden 
uitgeoefend. 



In gebouwen met meerdere woongelegenheden dient de huisbewaarder hiervoor in te staan. Wanneer er 
geen huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw. 
Voor openbare gebouwen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. 
Ze moeten er tevens voor zorgen dat de afvoergoot schoon wordt gehouden, zowel van onkruid, als van stof 

en vuil, zonder dat dit in de afvoerroosters geveegd of geworpen mag worden. 
Het is ook verboden voornoemd vuil voor of op de eigendom van een ander te verzamelen. 

Artikel 35 
Het is verboden zwerfvuil te deponeren en-of achter te laten op de openbare weg of in openbare plaatsen die 
voor het publiek toegankelijk zijn. 
Het is eveneens verboden huishoudelijk afval te sluikstorten. 
Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk reinigen of de kosten hiervoor betalen. 

Artikel 36 
Het is verboden ieder voorwerp of het openbaar domein te bevuilen, op gelijk welke manier, door eigen 
toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men 
zeggenschap heeft, zoals: 
1° ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van het openbaar domein. 
2° ieder onderdeel van het straatmeubilair 

3° openbare gebouwen en private domeinen 
4° voertuigen van derden 
Iedereen die het openbaar domein heeft bevuild of laten bevuilen, moet ervoor zorgen dat het onverwijld 
opnieuw proper wordt gemaakt. 
Dit geldt in het bijzonder voor: 
1° land- en tuinbouwers die, naar aanleiding van hun werkzaamheden op het veld, het openbaar domein 
besmeuren of er vreemde stoffen nalaten. 

2° bouwers en aannemers die, naar aanleiding van bouwwerken, het openbaar domein bevuilen. 

Onder bevuilen van het openbaar domein wordt eveneens verstaan: 
1° zwerfvuil (sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, wikkels en andere verpakkingen en gelijkaardig afval) 
2° het oneigenlijk gebruik van straatvuilnisbakjes voor huishoudelijk afval, ander dan afval afkomstig van ter 
plaatse geconsumeerde producten 
3° het niet naleven van het verbod om reclamedrukwerk te bedelen in leegstaande panden of in 
brievenbussen voorzien van een sticker om er geen reclamedrukwerk in te deponeren 

4° het niet plaatsen van de nodige straatvuilnisbakjes voor verkooppunten voor drank en voeding voor 
onmiddellijke consumptie. 
Artikel 37 
Het is aannemers of bouwers verboden mortel of andere mengsels, hetzij droog of nat, te  
bereiden op het openbaar domein. 
Indien de omstandigheden het noodzakelijk maken dit toch op het openbaar domein te doen, dan dient het 

wegdek of het voetpad beschermd te worden met een ondoordringbare beschermplaat, na toestemming van 
het gemeentebestuur. 
Artikel 38 
Bij vriesweer is het verboden water op het openbaar domein te gieten of te laten lopen. 
Artikel 39 
Bij sneeuwval of ijzelvorming zijn de aangelanden van het openbaar domein verplicht om over een breedte 
van minstens 1 meter voor de woning of een andere inrichting, het voetpad schoon te vegen en ervoor te 

zorgen dat de nodige maatregelen worden getroffen om gladheid te vermijden. 

Bij het ruimen van sneeuw en ijs moeten de afvoergoten en –roosters worden vrijgelaten. 
Ter hoogte van de opritten, oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers en de aangeduide haltes voor het 
openbaar vervoer, moet de rand van het voetpad worden vrijgehouden. 
In gebouwen met meer woongelegenheden dient de huisbewaarder hiervoor in te staan. Wanneer er geen 
huisbewaarder is, valt de verplichting ten laste van alle bewoners van het gebouw. 
Voor openbare gebouwen valt de verplichting ten laste van de beherende instantie. 

Artikel 40 
Indien diegene die de verplichtingen die in deze afdeling worden opgelegd, moet uitvoeren, nalaat ze uit te 
voeren, zal het gemeentebestuur of de lokale politie de werken ambtshalve uitvoeren op kosten van de 
nalatige, dit onverminderd de toepassing van de in dit politiereglement vastgelegde sancties. 
Afdeling 16 – Onderhoud van braakliggende gronden en terreinen 
Artikel 41 

Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet bebouwd terrein moet het terrein of het 
gebouw zodanig onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het gedrang komen en er 
geen overlast veroorzaakt wordt aan de  
omliggende terreinen, buren of het openbaar domein. 
Artikel 42 
Inzonderheid moet de eigenaar, huurder of gebruiker de bloei of de zaadvorming beletten van alle hinderlijke 
onkruidsoorten waarvan de zaadverspreiding last veroorzaakt aan de omliggende gronden. 

Hiertoe dient de plantengroei minstens tweemaal per jaar te worden gemaaid of kort gehouden, met name 
voor 30 juni en voor 30 september. 
Afdeling 17- De grachten en bermen 
Artikel 43 
Het is verboden in grachten iets te plaatsen, te gooien of te laten lopen waardoor de normale waterafvoer 
verhinderd of bezoedeld wordt. 
Artikel 44 

Het dempen van grachten is verboden overeenkomstig artikel 86 van dit politiereglement. 
Grachten die wederrechtelijk werden opgevuld of verlegd, zullen door de overtreder onmiddellijk in hun 
oorspronkelijke staat dienen te worden hersteld. 
Het overwelven of inbuizen van straatgrachten kan enkel worden toegelaten na voorafgaandelijke schriftelijke 
toestemming van het gemeentebestuur. 
Teneinde de goede afloop van het water te verzekeren, is de eigenaar gehouden de grachten die door zijn 

gronden lopen of deze van andere private eigendommen scheiden, te (laten) maaien, het maaisel te 
verwijderen en indien nodig te (laten) ruimen (verwijderen slib). 
Uitzondering hierop vormen de grachten langsheen het openbare domein waarvan zij een afhankelijkheid 
uitmaken en als dusdanig enkel dienstig zijn voor de afwatering van het hemelwater en de waterlopen van 



eerste, tweede en derde categorie waarvan het onderhoud de bevoegdheid is van respectievelijk het Vlaams 
gewest, de provincie of het gemeentebestuur. 
Artikel 45 
Met het oog op de verdelging van ratten en ander ongedierte langs de boorden van de grachten en 

waterlopen, zijn de inwoners verplicht vrije doorgang te verlenen aan de personen, die door de bevoegde 
gemeentelijke overheid met de verdelging zijn belast. Zij dienen het plaatsen van daartoe nodig geachte 

tuigen te dulden. 
Artikel 46 
De breedte van de wegbermen mogen niet omgeploegd, beplant of bezaaid worden met landbouwgewassen 
of bespoten worden met onkruid bestrijdingsmiddelen. De breedte van de wegberm dient ten allen tijde te 
worden gerespecteerd. Indien wegbermen beschadigd worden door het bewerken, beplanten of bezaaien van 

de berm dient de veroorzaker de aangebrachte schade te herstellen of worden herstellingswerken uitgevoerd, 
waarvan de kosten verhaald zullen worden op de veroorzaker van de schade.  
Landbouwmaterialen of voertuigen mogen niet achtergelaten worden of geplaatst worden op de berm. 
Hoofdstuk 3: De openbare gezondheid 
Afdeling 18 – Honden 
Artikel 47  

Het is verboden honden onbewaakt vrij te laten rondlopen op het openbaar domein en alle voor het publiek 
toegankelijke plaatsen. De begeleider dient de hond zodanig te bewaken dat hij hem op elk ogenblik zou 
kunnen beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private 
eigendommen te betreden. 
Artikel 48 
Honden dienen op het openbaar en privaat domein van de gemeente, altijd aan de leiband te worden 
gehouden. Deze verplichting geldt niet voor: 

1° honden gebruikt voor de jacht 

2° reddingsoperaties bij rampen of ongelukken  
3° honden die een kudde begeleiden 
4° honden van politiediensten 
Artikel 49 
Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de eigenaar of de 
begeleider zodra ze op het openbaar domein of openbare plaatsen komen. Voor honden van politiediensten en 

erkende bewakingsondernemingen geldt hierop een uitzondering. 
Onder agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond wordt begrepen: elke hond die, wanneer hij vrij zou 
rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijk en onmiskenbaar dreigende wijze naar iemand toeloopt; 
elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of uitlokking; elke hond die reeds iemand 
heeft verwond of aangevallen zonder provocatie of uitlokking; elke hond die een ander huisdier verwondt of 
aanvalt zonder provocatie of uitlokking. 

Artikel 50 
De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, met uitzondering van: 
1° Visueel gehandicapten of ander mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en erkende 
bewakingsondernemingen met waak-, speur- en verdedigingshonden en de reddingshonden van 
hulporganisaties. 
2° personen belast met het africhten van geleidehonden, bestemd voor visueel gehandicapten of andere 
mindervaliden en die daartoe een passend attest kunnen voorleggen. 

Op het eerste verzoek van de politiediensten moeten de begeleiders hun hond verwijderen van de plaatsen 

waar veel mensen samenkomen. 
Artikel 51 
Wie vaststelt dat zijn hond verdwenen is, moet onmiddellijk de politiediensten inlichten. 
Onbewaakt loslopende honden, die op het openbaar domein of openbare plaatsen aangetroffen worden, 
worden door toedoen van of in opdracht van het gemeentebestuur gevangen en overgebracht naar een 
dierenasiel. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar, bezitter, bewaker of houder van 

het dier. 
Dieren die een gevaar betekenen voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen en de veiligheid 
van goederen in een publiek toegankelijke plaats worden aan de eigenaar, bezitter, bewaker of houder 
onttrokken, die er niet langer vrij kan over beschikken, zolang dat met het oog op de handhaving van de 
openbare rust en/of veiligheid en/of voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen of dieren en/of 
veiligheid van goederen vereist is. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar, bezitter, 

bewaker of houder van het dier. 
Dolle honden dienen door hun houders te worden afgemaakt. Wanneer zij nalaten dit te doen, zal het 
gemeentebestuur in hun plaats optreden. Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar, 
bezitter, bewaker of houder van het dier. 
Artikel 52 
Elke houder van een hond of enig ander dier, hetzij als eigenaar, bezitter, bewaker of houder, dient passende 
maatregelen te nemen om te beletten dat het dier zou ontsnappen van een privaat erf naar een ander privaat 

erf of naar het openbaar domein. De houders van honden zijn verplicht hun dieren op een degelijke wijze 
onderdak en verzorging te verschaffen en dienen de passende maatregelen te nemen opdat de hond of 
honden geen abnormale hinder voor de buren veroorzaken door aanhoudend geblaf of ander aanhoudend 
geluid. 
Artikel 53 
Het is verboden honden te tergen of op te hitsen. 
Afdeling 19 – Rondzwervende dieren 

Artikel 54 
Het is verboden rondzwervende dieren te voederen. Ook moeten eigenaars, beheerders of huurders van 
gebouwen, de plaatsen waar deze dieren kunnen schuilen regelmatig schoonmaken. 
Hoofdstuk 4: De openbare veiligheid en brandgevaar 
Afdeling 22 – minimumnormen inzake brandpreventie 
Artikel 55 

Iedereen moet het gemeentelijk reglement waarin de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking 
tot publiektoegankelijke inrichtingen zijn vastgelegd, strikt naleven. 
Afdeling 23 – Veiligheidsmaatregelen voor tijdelijke inrichtingen 
Artikel 56 



Iedereen is ertoe gehouden de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van 
tijdelijke aard en de veiligheidsmaatregelen voor occasionele installaties met vloeibaar gemaakte 
petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van occasionele installaties voorzien van een 
fotovoltaïsch zonne-energiesysteem strikt na te leven. 

Afdeling 24 – Verplichtingen opgelegd in geval van brand 
Artikel 57 

Diegenen die een brand opmerken, moeten dit onmiddellijk aan de brandweerdienst meedelen.  
Bij brand is elkeen verplicht aan magistraten, politie en brandweer toegang te verlenen tot hun gebouw, 
woning of aanhorigheden. 
Bij weigering of afwezigheid van de bewoners, worden de deuren of toegangen met alle mogelijke middelen 
door de bevoegde hulpdiensten opengebroken of verwijderd. 

Al wie erom verzocht wordt door de magistraten, brandweerlieden of politie, moet alle nodige en mogelijke 
hulp verschaffen voor het bestrijden van de brand, het brandgevaar of gevaar in verband met de brand. 
Deze voorschriften gelden ook voor andere rampen zoals overstromingen, instorting, enz. 
Artikel 58 
De hydranten die in de openbare weg gelegen zijn, moeten altijd vrij blijven voor gebruik en gemakkelijk 
toegankelijk gehouden worden. Het is verboden de door het bestuur op de gevels of op andere plaatsen 

aangebrachte tekens om de brandmonden aan te wijzen te veranderen, te beschadigen, te verwijderen of 
onzichtbaar te maken. 
Hoofdstuk 5:  De openbare rust 
Afdeling 25 – Activiteiten en evenementen in open lucht 
Artikel 59 
Onverminderd alle andere wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, tenzij na voorafgaande 
schriftelijke toelating van het gemeentebestuur, activiteiten en evenementen te organiseren op het openbaar 

domein.  

De aanvragen dienen twee maanden voor de activiteit of het evenement te worden ingediend. 
De aanvrager dient de richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van tijdelijk 
aard en de veiligheidsmaatregelen voor occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, 
aardgas en-of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsch zonne-
energiesysteem en de door de brandweerdiensten verstrekte richtlijnen, strikt na te leven. 
Afdeling 26 – Bouwvallige gebouwen 

Artikel 60 
Iedereen moet gehoor geven aan de aanmaning van het gemeentebestuur om gebouwen die bouwvallig zijn 
te herstellen of te slopen. 
Afdeling 27 – Lawaaibestrijding 
Veld- en kruitkanonnen 
Artikel 61 

Het is verboden kruitontbrandingen en veldkanonnen te gebruiken om vogels af te schrikken gedurende: 
1° de periode van 21 maart tot en met 20 september tussen 20.30u en 6.00u 
2° de periode van 21 september tot en met 20 maart tussen 19.00u en 7.00u. 
Het is eveneens verboden kruit of andere kanonnen, voor het afvuren van vreugdesalvo’s, te gebruiken 
tussen 22.00u en 8.00u. 
Het gebruik van kruit of andere kanonnen is, met inachtneming van bovenstaande verbodsbepalingen, slechts 
toegelaten na uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur. 

Artikel 62 

Voor het gebruik van kruit of andere kanonnen die dienen om vogels af te schrikken, moeten volgende 
bepalingen worden geëerbiedigd: 
1° de loop van het kanon mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije woning 
2° de kanonnen moeten worden geplaatst op minstens 200 meter van een bewoond huis; waar mogelijk dient 
een grotere afstand in acht te worden genomen. 
3° de nodige maatregelen en voorzorgen moeten genomen worden om te voorkomen dat de uitoefening van 

andere normale beroepsactiviteiten onmogelijk wordt gemaakt. 
4° de tijd tussen twee salvo’s moet minstens 10 minuten bedragen 
5° bij het veldkanon dient geplaatst te worden 
- een geplastificeerd exemplaar van de vergunning 
- een vlag, bord of paal, die voldoende ver boven de gewassen uitsteekt 
In afwezigheid aan een machtiging, wordt bewarend beslag gelegd op het vogelschrikkanon en toebehoren 

door de politiediensten. 
Het gemeentebestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen als blijkt dat de aanvragen de draagkracht van 
de omgeving overschrijden, zelfs wanneer een vergunning is verleend. 
De vergunningen voor het gebruik van vogelschrikkanonnen worden steeds ter kennisgeving overgemaakt 
aan de lokale politie. 
Het afschieten van vuurwerk 
Artikel 63 

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, is het verboden, zowel op het 
openbaar domein als op private eigendommen, binnenplaatsen en op plaatsen die aan het openbaar domein 
palen, om het even welk vuurwerk af te steken, voetzoekers, knal- en rookbussen te laten ontploffen of 
Bengaals vuur aan te steken. 
Het is ten allen tijde verboden op de openbare plaatsen en op de privéterreinen wensballonnen op te laten. 
Onder wensballon wordt verstaan een vliegende lampion, meestal vervaardigd uit papier, gevuld met hete 
lucht die opgewarmd wordt door een vlam. 

Het gemeentebestuur is ertoe gemachtigd toestemming te verlenen om feestvuurwerk af te steken. 
Voor het afsteken van feestvuurwerk, moet geen vergunning worden aangevraagd als het wordt afgestoken in 
de periode van 31 december vanaf 20.00u tot en met 1 januari om 1.00u.  Buiten deze periode is een 
toelating nodig van het gemeentebestuur. De hinder voor de omgeving moet beperkt blijven. 
De vergunningen voor het afschieten van vreugdesalvo’s worden steeds ter kennisgeving overgemaakt aan de 
lokale politie. 

Lawaaihinder 
Artikel 64 



Het is verboden, zelfs gedurende de dag, radio’s, luidsprekers, geluidsversterkers en soortgelijke apparaten, 
muziekinstrumenten, zo in werking te stellen dat ze op het openbaar domein of buitenshuis uitgalmen zodat 
de rust van de bewoners van hetzelfde huis of van de naburige woningen wordt verstoord. 
Een soortgelijk gebruik van deze apparaten is eveneens verboden op het openbaar domein, inzonderheid in 

openbare parken en speelpleinen. 
Het gemeentebestuur kan uitzonderingen toestaan voor openbare feestelijkheden, sport- en 

cultuurmanifestaties en dergelijke. 
Artikel 65 
Nachtgerucht of nachtrumoer is verboden overeenkomstig artikel 88 van dit politiereglement. 
Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet onderbroken kunnen worden tussen 
zonsondergang en zonsopgang is een voorafgaande toelating van het gemeentebestuur vereist. Bij deze 

toelating kunnen bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor 
landbouw-, tuinbouw- en bosbouwwerktuigen die worden aangewend in he kader van een bedrijfsexploitatie 
onder normale omstandigheden. 
Artikel 66 
Voertuigen met luidsprekers voor reclame, propaganda of andere doeleinden zijn alleen toegelaten na 
voorafgaande schriftelijke vergunning van het gemeentebestuur en als de daarbij gestelde voorwaarden 

worden nageleefd. 
Dezelfde voorschriften gelden voor luidsprekers, met reclame-, propaganda of andere doeleinden in 
handelshuizen en andere inrichtingen, voor zover het geluid buiten hoorbaar is. 
Voertuigen en over het algemeen alle verkeersmiddelen mogen geen abnormaal gerucht veroorzaken door 
een ongewone verrichting (toeteren, niet afzetten motor bij stilstand,…) Afwijkingen op dit verbod kunnen 
door het gemeentebestuur worden toegelaten bij speciale omstandigheden, zoals kermissen, gemachtigde 
feestelijkheden,… 

Artikel 67 

Het is verboden de geluidsinstallatie in een voertuig zo hard te laten spelen dat het hoorbaar is voor wie niet 
in het voertuig heeft plaatsgenomen. De bestuurder van het voertuig wordt in dergelijke gevallen voor de 
overlast verantwoordelijk gesteld tot bewijs van het tegendeel. 
Artikel 68 
Het geluid van spelende kinderen wordt niet (en nooit) als hinderlijk beschouwd. 
Afdeling 28 – Rondreizende woonwagenbewoners 

Artikel 69 
Het is verboden zonder voorafgaande toelating van het gemeentebestuur het openbaar domein voor beperkte 
tijd te gebruiken voor het plaatsen van één of meer woonwagens en tenten. 
Artikel 70 
In afwijking van artikel 69 mogen exploitanten van kermisattracties en rondreizende circusartiesten die 
deelnemen aan de door de gemeente georganiseerde of toegelaten evenementen, met hun woonwagens 

plaatsnemen op het openbaar domein of op een andere door het gemeentebestuur aangewezen plaats voor 
de duur van die evenementen en voor de periode voor het op- en afbouwen van de attractie. 
Artikel 71 
Woonwagens en tenten die gebruikt worden voor nachtverblijf, kunnen maar voor beperkte tijd standplaats 
innemen op een privé-eigendom na een voorafgaande toelating van het gemeentebestuur en na voorlegging 
van goedkeuring van plaatsing door de eigenaar. 
Het gemeentebestuur kan deze toelating steeds intrekken. De politiediensten moeten altijd toegang hebben 

tot de niet-afgesloten terreinen waar deze woongelegenheden zich bevinden. 

Afdeling 30 – Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. 
Artikel 72 
De exploitant van een inrichting die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk is dient de minimumnormen 
inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen strikt na te leven. 
Als het gemeentebestuur, met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, een drankslijterij laat sluiten, 
dan mag de exploitant zijn zaak geenszins opnieuw openen zonder dat er een nieuwe beslissing is gevallen. 

De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, 
de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de exploitatie ervan de openbare rust 
verstoort. 
Hoofdstuk 6: Milieubescherming 
Afdeling 31 – Parken en plantsoenen 
Artikel 73 

In de openbare parken en plantsoenen is het verboden: 
1° afgesloten grasvelden te betreden indien een specifiek bord dit verbiedt 
2° heestermassieven en bloemperken te betreden of te laten betreden 
3° zand, droog hout, snoeihout of bladgrond te verzamelen of weg te halen 
4° te kamperen of de nacht door te brengen in tenten, auto’s, kampeer- en woonwagens, tenzij op de 
plaatsen die voldoen aan de wetgeving inzake kamperen 
5° afsluitingen te beklimmen of te beschadigen 

Artikel 74 
In de openbare parken en plantsoenen mag niemand met voertuigen rijden, stilstaan of parkeren. 
Uitzonderingen hierop worden door het gemeentebestuur bepaald door een  
bijzondere toelating of door het daartoe aanbrengen van de nodige verkeersborden of –tekens. 
Artikel 75 
Behalve op de daartoe door het bestuur aangeduide plaatsen en binnen de door het gemeentebestuur 
bepaalde voorwaarden, is het verboden in de openbare parken, terreinen, parkings, plantsoenen en 

waterpartijen: 
1° om het even welke handelsactiviteit uit te oefenen of koopwaren uit te stallen, te verkopen of bij wijze van 
reclame aan te bieden 
2° op welke wijze ook publiciteit te voeren 
3° te collecteren 
4° het bevroren water te betreden 

5° op het water te varen of om het even welke watersport te beoefenen 
6° er op gelijk welke wijze te vissen of dieren te vangen of achter te laten 
7° open vuren aan te leggen 
8° ruitersport te beoefenen 



9° dieren te laten baden in het water 
10° zicht te gedragen, te spelen of sport te beoefenen op een wijze die gevaarlijk of hinderlijk is voor zichzelf 
of voor andere personen. 
Artikel 76 

Het gemeentebestuur kan de toegang tot de openbare parken en plantsoenen of een deel ervan tijdelijk aan 
het publiek verbieden. 

Gedurende deze periode is het verboden dit park of plantsoen te betreden. In voorkomend geval zal de 
openingstijd ter plaatse bestendig kenbaar gemaakt worden aan het publiek. 
Artikel 77 
Behoudens andersluidende bepalingen zijn de kinderspeelpleinen toegankelijk van zonsopgang tot 
zonsondergang voor kinderen tot 14 jaar. 

Kinderen minder dan zeven jaar moeten vergezeld zijn van een persoon die voor hen aansprakelijk is. 
De kinderen moeten de richtlijnen van de bevoegde personen opvolgen en de gebruiksaanwijzingen, 
aangebracht op speeltuigen, respecteren. 
Het is ten strengste verboden enige schade aan te brengen in de kinderspeelpleinen. Opzettelijk aangerichte 
schade zal vergoed worden door diegene die ze aanrichten of door de persoon die voor hen verantwoordelijk 
is. Het is verboden om het even wat op de grond te gooien dat  vervuiling veroorzaakt. 

Alle artikelen die betrekking hebben op de “openbare parken en plantsoenen” zijn ook in de 
kinderspeelpleinen van toepassing. 
Artikel 78 
Het is verboden afvalstoffen te verbranden, tenzij hiervoor een milieuvergunning werd verleend en behoudens 
de uitzonderingen voorzien in artikel 6.11.1 van Vlarem II.  
Kampvuren zijn enkel toegelaten na voorafgaande kennisgeving aan het gemeentebestuur. 
Afdeling 32 – Het aanplakken 

Artikel 79 

Het is verboden tijdelijke publiciteitsborden of aanplakkingen aan te brengen op of langs de openbare weg 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de wegbeheerder. 
Ze mogen in geen geval aangebracht worden op straatmeubilair, signalisatie, openbare verlichting, bomen en 
dergelijke en op voor- en zijgevels, muren, omheiningen, bouwwerken en monumenten langs de openbare 
weg of in de onmiddellijke nabijheid ervan. 
Artikel 80 

Zijn vrijgesteld van deze de bepalingen van dit artikel: 
1° aanplakbiljetten van openbare verkopen, de verkoop en het verhuren van gebouwen en dit geplaatst zijn 
op het gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt. 
2° andere aanplakbiljetten van overheden 
Hoofdstuk 7: gemengde inbreuken 
Artikel 81 

De gehele of gedeeltelijke vernietiging of onbruikbaarmaking, met het oogmerk om te schaden, van rijtuigen, 
wagons en motorvoertuigen is verboden (artikel 521, lid 3 van het strafwetboek). 
Artikel 82 
Het is verboden grafsteden, gedenktekens of grafstenen, monumenten, standbeelden of andere voorwerpen 
die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door de bevoegde overheid of met haar 
machtiging zijn opgericht te vernielen, neer te halen, te verminken of beschadigen (artikel 526 van het 
strafwetboek). 

Artikel 83 

Het is verboden zonder toestemming graffiti aan te brengen op roerende of onroerende goederen (artikel 534 
bis van het strafwetboek). 
Artikel 84 
Het is verboden opzettelijk andermans onroerende eigendommen te beschadigen (artikel 534ter van het 
strafwetboek). 
Artikel 85 

Het is verboden kwaadwillig een of meer bomen om te hakken, of zodanig te snijden, te verminken of te 
ontschorsen dat ze vergaan, of een of meer enten te vernielen (artikel 537 van het strafwetboek). 
Artikel 86 
Het is verboden geheel of gedeeltelijk grachten te dempen, levende of dode hagen af te hakken of uit te 
rukken, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, te vernielen, grenspalen, 
hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, te 

verplaatsen of verwijderen (artikel 545 van het strafwetboek). 
Artikel 87 
Het is verboden andermans roerende eigendommen opzettelijk te beschadigen of te vernielen (artikel 559, 1° 
van het strafwetboek). 
Artikel 88 
Het is verboden nachtgerucht of nachtrumoer te maken waardoor de rust van de inwoners kan worden 
verstoord (artikel 561, 1° van het strafwetboek). 

Artikel 89 
Het is verboden stedelijke of landelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, opzettelijk te 
beschadigen (artikel 563, 2° van het strafwetboek). 
Artikel 90 
Daders van lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben, in het bijzonder zij die 
opzettelijk enig voorwerp op iemand werpen dat hem kan hinderen of bevuilen, worden gestraft met een 
gemeentelijke administratieve geldboete (artikel 563, 3° van het strafwetboek). 

Artikel 91 
Het is verboden zich, behoudens andersluidende wetsbepalingen, in de voor het publiek toegankelijke 
plaatsen, te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar 
is. 
Het eerste geldt echter niet voor hen die zich in de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het 
gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens 

arbeidsreglementen of een politieverordening naar aanleiding van feestactiviteiten (artikel 563bis van het 
strafwetboek). 
Hoofdstuk 8: straf- en slotbepalingen 
Artikel 92 



Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere 
straffen voorzien, worden de inbreuken op de artikelen 30, 31, 33, 55, 56, 79, 80 bestraft met een 
administratieve geldboete van 69 euro, overeenkomstig de in de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties voorziene procedure. 

Artikel 93 
Voor zover wetten, besluiten, decreten en provinciale reglementen of verordeningen niet in andere straffen 

voorzien, worden de overige inbreuken op onderhavig reglement gestraft met een gemeentelijke 
administratieve geldboete van 70 euro tot maximaal 350 euro, overeenkomstig de in de wet van 24 juni 2013 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voorziene procedure. 
Artikel 94 
De persoon, die het plaatsverbod opgelegd overeenkomstig de in de wet van 24 juni 2013 betreffende de 

gemeentelijke administratieve sancties voorziene procedure negeert, wordt eveneens gestraft met een 
administratieve geldboete, zoals bedoeld in artikel 110. 
Artikel 95 
De bepalingen die opgenomen zijn in dit reglement zijn van toepassing op iedereen die de leeftijd van 18 jaar 
heeft bereikt op het moment van de feiten. 
Artikel 96 

In geval van herhaling van de inbreuk op artikel 5, artikel 10, artikel 11 en artikel 12 van dit reglement 
worden deze gestraft met de administratieve schorsing of intrekking van de door de gemeente afgegeven 
toestemming of vergunning of de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 
Artikel 97 
Alle artikelen van eerder uitgevaardigde politieverordeningen die strijdig zijn met deze politieverordening 
worden geacht te zijn opgeheven. 
Artikel 98 

Dit reglement zal overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het gemeentedecreet afgekondigd en bekend 

gemaakt worden. 
Artikel 99 
Overeenkomstig artikel 119 van de nieuwe gemeentewet, zal een afschrift van dit reglement worden 
overgemaakt aan de deputatie van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en 
aan de griffie van de politierechtbank. 
Tevens zal een afschrift worden overgemaakt aan het parket van de procureur des konings bij de 

politierechtbank en aan de korpschef van de lokale politie Brakel. 
Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° De lokale politie Brakel 
2° De Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
3° De griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg 
4° De griffie van de politierechtbank 

5° Het parket van de procureur des Konings 
Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 

Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
12 Dagorde: Opdracht aan SOLVA tot opmaken planningsinitiatief voor niet-vergunde 

sportterreinen. Principe. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 42;  
Overwegende dat er drie sportclubs zijn binnen de gemeente die niet over de gepaste stedenbouwkundige 
vergunningen beschikken (Stoeterij Ter Kleye, Standaard Michelbeke, FC Zegelsem); 
Gelet op het voorstel op naam van het college van burgemeester en schepenen om het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie (Solva) opdracht te geven een 
planningsinitiatief ten bate van voornoemde drie sportclubs op te starten; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 

BESLUIT 
Artikel 1: Solva krijgt opdracht tot het starten van een planningsinitiatief ten bate van de sportclubs Stoeterij Ter 
Kleye, Standaard Michelbeke, FC Zegelsem. 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
1° Solva 
2° de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, André Flamand, Marleen 

Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 



Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, Marin Devalck -  
 

13 Dagorde: RUP Breeveld. Definitieve vaststelling. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2; 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel 2 planning, hoofdstuk 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
afdeling 4 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
Overwegende dat een voorontwerp van RUP ““Gedeeltelijke herziening BPA “Breeveld” + herziening ZVS deelplan 

Olsa Brakel” werd opgesteld en voorgelegd aan de plenaire vergadering; 
Gelet op de plenaire vergadering dd. 29 januari 2016; 
Gelet op het ontwerp van RUP “Gedeeltelijke herziening BPA “Breeveld” + herziening ZVS deelplan Olsa Brakel”; 
Gelet op het openbaar onderzoek van 20 mei 2016 tot 18 juli 2016;  
Gelet op de vergadering van de Gecoro dd. 28 september 2016;  
Gelet op de stemming waar 20 leden aan deelnemen met als resultaat: 

- 20 ja-stemmen 
Gelet op de positief raadgevende stem op naam van schepen M. Devalck; 
BESLUIT 
Artikel 1: Het RUP “Gedeeltelijke herziening BPA “Breeveld” + herziening ZVS deelplan Olsa Brakel” wordt definitief 
vastgesteld. 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing en van het RUP “Gedeeltelijke herziening BPA “Breeveld” + herziening ZVS 
deelplan Olsa Brakel” wordt samen met het volledig advies van de Gecoro onmiddellijk na de definitieve vaststelling 

per beveiligde zending overgemaakt aan:  

1° De Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
2° Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel 
3° de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur, en Landbouw, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 
1, 1000 BRUSSEL 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 
14 Dagorde: Financiën. Retributie regelement op werken aan nutsvoorzieningen op 

openbaar domein. 
Gelet op het feit dat de stad/gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing van en/of 
onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied; 
Gelet op het feit dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en aldus een impact 

hebben op het openbaar domein; 
Gelet op de goedkeuring door de stad/gemeente van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen 
die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de 
werken tot een minimum te herleiden; 
Gelet op het feit dat deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van 
nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van 

Binnenlandse Aangelegenheden;  
Gelet op het feit dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende werken moeten 
worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en dat er daarnaast een aantal 
werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die omzeggens constant een 
impact hebben op het openbaar domein; 
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 

- 21  ja-stemmen, 
Gelet op de eenparigheid; 
Besluit: 
Artikel 1 - Algemeen 
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en 
het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op 
het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken 

langs gemeentewegen.  
Permanente nutsvoorzieningen zijn : 
- alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, 

e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, 
gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof, 

- telecommunicatie, 

- radiodistributie en kabeltelevisie, 
- de transmissie van enigerlei data, 
 ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden, 
- alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorzieningen. 



De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan 
wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de stad/gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op 
verzoek van de stad/gemeente. 

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2017 voor een termijn eindigend op 31 december 2019. 

Artikel 2  - Retributie naar aanleiding van sleufwerken 
De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte 

voor alle sleufwerken.  Zij bedraagt voor werken in rijwegen 2,17 euro, voor werken in voetpaden 1,63 euro en voor 
werken in aardewegen 0,98 euro.   
Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoorzieningen bedraagt 
voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hogervermeld(e) bedrag(en). 
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag. 

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht. 
Artikel 3 - Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen, kleine onderhoudswerken en ter 
compensatie van diverse heffingen en belastingen 
Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken 
met een sleufoppervlakte van maximum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,09 euro per op het 
grondgebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt. 

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar 
werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,54 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van 
de stad/gemeente. 
Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 
15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de stad/gemeente.  
Artikel 4 – Inning 
De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen. 

Artikel 5 – Definitief karakter 

Dit retributiereglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid. 
Het retributiereglement wordt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet afgekondigd en bekendgemaakt 
Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 

15 Dagorde: Financiën. Gemeentebelasting op het weghalen van afvalstoffen ingevolge 
sluikstorten. Vaststelling 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; 
Gelet op het decreet d.d. 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invorderingen en de geschillenbeslechtiging van 
de provincie- en gemeentebelastingen; 
Gelet op het decreet d.d. 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 17 december 2012 betreffende een gemeentebelasting op het weghalen van 

afvalstoffen ingevolge sluikstorten; 
Overwegende dat de gemeente instaat voor de verzameling aan huis van het huisvuil en het grof huisvuil; 
Overwegende dat de gemeente beschikt over een containerpark; 
Overwegende dat niet steeds op correcte wijze gebruik gemaakt wordt van deze dienstverlening; 
Overwegende dat reeds herhalende malen werd vastgesteld dat op het grondgebied van de gemeente aan 
sluikstorten wordt gedaan en dat het gemeentepersoneel belast wordt met de verwijdering ervan; 

Gelet op het voorgestelde ontwerp van een belasting op weghalen van afvalstoffen ingevolge sluikstorten; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om voormelde belasting goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan…….. raadsleden deelnemen en de volgende uitslag heeft: 

- …. ja-stemmen 
- …. Neen-stemmen 
- …. Onthoudingen 

Gelet op de eenparigheid/meerderheid van de stemming; 

 
BESLUIT: 
Art.1: Er wordt met ingang van 01 januari 2017 tot en met 31 december 2018 een belasting gevestigd op het 
weghalen van sluikstort, zijnde afvalstoffen die gestort worden in de gemeente op plaatsen waar dit wettelijk 
reglementair verboden is. 
Art.2:De belasting is verschuldigd door degene die de afvalstoffen gestort heeft. De eigenaar van de afvalstoffen 
staat in voor de betaling van de belasting en dit zowel voor se stortingen op het openbaar als op privaat domein. 

Art.3: De belasting wordt vastgesteld op € 200 per begonnen kubieke meter. 
Art.4: De contant belasting wordt geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. 
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 
Art.5: De belastingschuldige die menen onrechtmatig te zijn belast, kunnen een bezwaarschrift indienen 
bij de bevoegde overheid, die handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, 
ondertekend en gemotiveerd zijn op straffe van verval en worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 

rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
Art.6: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer Gouverneur van de Provincie Oost-
Vlaanderen en aan dhr. Zonechef van de Lokale Politie, Jagersstraat 29 te 9660 Brakel. 



Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 

16 Dagorde: Financiën. Meerjarenplan 2014-2019. Aanpassing 7. 
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 2014-2019/7; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis gedurende de ganse periode positief blijft en de autofinancieringsmarge in 
2019 €  bedraagt € 1.102.280; 

Gelet op de verklaring van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/7 door de schepen van financiën Johan 
Thomas en het daaropvolgende debat; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 15 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 
- 6 onthoudingen 

BESLUIT: 
Art. 1: De wijziging van het meerjarenplan 2014-2019/7, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt respectievelijk 

- € 8.251 in 2016 
- € 810 in 2017 
- € 320.971 in 2018 
- € 423.656 in 2019 

en de autofinancieringsmarge in 2019 bedraagt  € 1.102.280.  

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, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
17 Dagorde: Financiën.Budgetwijziging 2016-2. 

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 2014-2019/7; 
Gelet op het ontwerp budgetwijziging 2016/2; 
Overwegende dat het resultaat op kasbasis € 8.251 en de autofinancieringsmarge          € 881.990 bedraagt; 



Overwegende dat dit gelijk is aan de gegevens uit het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/7 en dat derhalve de 
budgetwijziging 2016/2 past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019/7; 
Gelet op de verklaring van de budgetwijziging door de schepen van financiën en het daaropvolgende debat; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 15 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 

- 6 onthoudingen 
BESLUIT: 
Art. 1: De budgetwijziging 2016/2, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 8.251. 
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, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 

18 Dagorde: Financiën. Budget 2017. 
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 ( gewijzigd met besluit van de Vlaamse Regering van 
23 november 2012 ) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, de provincies en de ocmw’s;  
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 ( gewijzigd met ministerieel besluit van 26 november 2012 ) tot 

vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningsstelsels van de gemeenten, de provincies en de ocmw’s; 
Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012 betreffende de gemeenten, de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn en de provincie die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2013;  
Gelet op het ontwerp budget 2017; 
Overwegende dat het budget 2017 financieel in evenwicht is en dat het resultaat op kasbasis € 810 en de 

autofinancieringsmarge €  654.820 bedraagt;  

Overwegende dat dit overeenstemt met het meerjarenplan 2014-2019/7; 
Gelet op de mondelinge toelichting van de schepen van financiën; 
Gelet op de bespreking; 
Gelet op de stemming die volgend resultaat geeft: 

- 15 ja-stemmen 
- 0 neen-stemmen 

- 6 onthoudingen 
BESLUIT: 
Art. 1: Het budget 2017, zoals gezien in bijlage, wordt vastgesteld en goedgekeurd.  
Het resultaat op kasbasis bedraagt € 810 en de autofinancieringsmarge bedraagt  € 654.820.  
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 aangetekend verstuurd ter attentie 
van de provinciegouverneur, in uitvoering van artikel 253 §1 2° van het gemeentedecreet. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
19 Dagorde: Lokale politie. Bijkomende investeringstoelage 2016. Goedkeuring. 

Gelet op de overschrijding van het oorspronkelijke budget voor de bouw van de nieuwe politiekazerne; 
Gelet op het ontwerp van begrotingswijziging 2016-1 van de politiezone Brakel; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de bijkomende investeringstoelage  ad € 
107.642 goed te keuren; 



Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 
- 21  ja-stemmen, 
Gelet op de eenparigheid; 
BESLUIT : 

Art. 1 : De bijkomende investeringstoelage 2016 van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-Horebeke-
Maarkedal-Zwalm, zijnde € 107.642, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de Voorzitter van de politiezone. 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 
20 Dagorde: Lokale politie. Dotaties 2017. Goedkeuring. 

Gelet dat er een dotatie zal nodig zijn van de gemeenten die deel uitmaken van de zone om de politiebegroting 2017 
sluitend te krijgen; 
Gelet op het overleg tussen het politiecollege, de schepen van financiën, de korpschef en de bijzonder rekenplichtige 
betreffende de politiedotaties voor de periode 2014-2019; 

Gelet op het begrotingsontwerp 2017 van de politiezone Brakel; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de exploitatietoelage 2017 ad € 1.169.446 
goed te keuren; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de investeringstoelage 2017 ad € 48.928 
goed te keuren; 
Gelet op de stemming waaraan 21 raadsleden deelnemen en welke volgende uitslag heeft : 

- 21  ja-stemmen, 
Gelet op de eenparigheid; 
BESLUIT : 
Art. 1 : De exploitatietoelage dienstjaar 2017 van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-Horebeke-
Maarkedal-Zwalm, zijnde € 1.169.446, wordt goedgekeurd.  
De investeringstoelage dienstjaar 2017 van de gemeente Brakel aan de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-
Zwalm, zijnde € 48.928, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 

- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de Voorzitter van de politiezone. 
Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 

21 Dagorde: Trage Wegenplan Elst. Wenselijkheidskaart + adviesnota. 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 21 september 2010 houdende instappen 
herwaarderingsproject trage wegen; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 28 juli 2014  houdende ondersteuning bij 
opmaak tragewegenplannen in 2014-2015 door provinciebestuur Oost-Vlaanderen waarbij akkoord gegaan werd om 
over te gaan tot de uitvoering van het trage wegenplan voor het deelgebied Elst; 
Gelet op de adviesnota met bijhorende wenselijkheidskaart; 

Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder art. 43 §2 12°; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, 
Besluit: 
Art. 1: De adviesnota met bijhorende wenselijkheidskaart “Focus op trage wegen in Elst” wordt, als bijlage bij dit 

besluit, goedgekeurd. 
Art. 2: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaanderen en vzw 
Trage Wegen. 
Namens de raad, 



 
 
 
 

Op last : 
  

Jürgen De Mets Alexander De Croo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
22 Dagorde: Trage Wegenplan Burreken. Wenselijkheidskaart + adviesnota. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 34; 
Gelet op het voorstel staande de vergadering tot afvoeren van voorliggend punt; 
Gelet op de éénparigheid van de stemming; 
BESLUIT 
Enig artikel: Het punt “Trage Wegenplan Burreken. Wenselijkheidskaart + adviesnota” wordt afgevoerd van de 
agenda. 
Namens de raad, 

 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 

Mets -  
Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 
23 Dagorde: Trage Wegenplan Everbeek-beneden: 

Buurtwegen 157, 36, 60 en 159/163 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841; 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vastlegging en realisatie van de rooilijnen; 

Gelet op het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 

grond- en pandenbeleid in het bijzonder artikel 75 tot 78; 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om buurtwegen 157, 36, 60 en 159/163 te 
Everbeek op te waarderen (openen, verplaatsen, af te schaffen); 
Overwegende dat een voorlopig rooilijnplan dient te worden vastgelegd door de gemeenteraad; 
Overwegende dat hiervoor een openbaar onderzoek dient te worden gehouden van 30 kalenderdagen; 
Gelet op het gemeentedecreet in het bijzonder artikel 43 §2 12°; 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
Besluit: 
Art. 1: De voorlopige rooilijnplannen, als bijlage bij dit besluit, voor de opwaardering (openen, verplaatsen, af te 
schaffen) van buurtwegen 157, 36, 60 en 159/163 te Everbeek wordt goedgekeurd. 

Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van het openbaar onderzoek. 
Art. 3: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de dienst openbare werken van de gemeente, de dienst 
mobiliteit van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en vzw Trage Wegen. 
Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 

24 Dagorde: Eandis. Offerte betreffende vervangen van bestaande OV door nieuwe OV met 
led te Gauwstraat. 

 



Overwegende dat Eandis een voorstel heeft uitgewerkt ter vervangen van de bestaande openbare verlichting door 
LED-verlichting met nieuwe palen in de Gauwstraat; 
Kennisnemend van de offerte ZD/BDSC/298023 d.d; 03 oktober 2016 van Eandis voor :  
1)Nieuwe LED-verlichting op nieuwe palen ten bedrage van € 7.543,04 excl. btw, zijnde : 

-aansluitingOV op het net : 8 stuks 
-plaatsen lichtmast SPMH 6,3 COAT : 8 stuks 

-plaatsen verlichtingstoestellen TECEO 1_LED_7000LM_830_5102_STD: 8 stuks 
-recupel verlichtingstoestellen : 8 stuks 
-materialen palen en steunen : 8 stuks 
-materialen armaturen / lampen : 8 stuks  
2)Aanpassing bestaande openbare verlichting ten bedrage van € 1.178,25 excl.btw, zijnde :  

-wegnemen en slopen van palen en steunen : 5 stuks 
-wegnemen en slopen van verlichtingstoestellen : 5 stuks; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen oml deze offerte goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 

Art.1 : De offerte ZD/BDSC/298023 d.d. 03 oktober 2016 van Eandis ten bedrage van € 8.721,29 excl. btw voor het 
vervangen van de bestaande openbare verlichting door Ledverlichting met nieuwe palen in de Gauwstraat wordt 
goedgekeurd. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, aan de financieel beheerder en aan de 
financiële dienst onzer gemeente. 
Namens de raad, 
 

 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

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

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
25 Dagorde: Renovatie Laaistok - Willemsveld - Koningsweg - Steenpaal - Brakelbosstraat. 

Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Gezien de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot het zuiveringsdivisie van de 
TMVW-AquaRio en dit vanaf 01 mei 2005; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 september 2006 houdende de goedkeuring waarbij de opmaak 

van de studie, uitvoering en aanvraag gewesttoelagen aan TMVW-AquaRio wordt toegewezen; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 04 februari 2013 houdende de goedkeuring van het ontwerpdossier 
“Wegenis- en rioleringswerken Laaistok, Steenpaal, Willemsveld, Koningsweg en Brakelbosstraat” opgemaakt door 
Studiebureau De Moor in opdracht van TMVW-AquaRio; 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 30 oktober 2015 houdende de goedkeuring van het aangepast 
voorontwerpdossier O7T041 met bijhorende plannen, bestek en raming “Aanleg van gescheiden riolering in Brakel –
Opbrakel : Laaistok-Willemsveld-Steenpaal-Koningsweg-Brakelbosstraat” opgemaakt door Studiebureau Steven 

Buyens bvba in opdracht van TMVW-AquaRio; 
Gelet op de niet-gunning van het vorige aanbestedingsdossier wegens de ruime overschrijding van de raming door de 
enige offerte en het onvoldoende meespelen van de mededinging dient er een nieuw aanbestedingsdossier 
opgemaakt worden; 
Kennisnemend van het nieuw aanbestedingsdossier DOM-027-06-205-ZBis “Het uitvoeren van de wegenis- en 
rioleringswerken in de Laaistok – Willemsveld – Koningsweg – Steenpaal – Brakelbosstraat op het grondgebied van 

de gemeente Brakel” met bijhorende plannen, bestek en raming ten bedrage van €1.070.104,96 exclusief btw 
(volledig ten laste van Farys) opgemaakt door Studiebureau Steven Buyens bvba in opdracht van TMVW-AquaRio; 
Kennisnemend van de de nieuwe procedure “een vereenvoudige onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking”; 
Kennisnemend op het voorstel van het college van burgemeester om het nieuw aanbestedingsdossier DOM-027-06-
205-Zbis goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het nieuw aanbestedingsdossier DOM-027-06-205-ZBis “Het uitvoeren van 
de wegenis- en rioleringswerken in de Laaistok – Willemsveld – Koningsweg – Steenpaal – Brakelbosstraat op het 
grondgebied van de gemeente Brakel” met bijhorende plannen, bestek en raming ten bedrage van €1.070.104,96 

exclusief btw (volledig ten laste van Farys) opgemaakt door Studiebureau Steven Buyens bvba in opdracht van 
TMVW-AquaRio 
Art.2 : Deze werken worden gegund via een vereenvoudige onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan TMVW-AquaRio, aan de financieel beheerder en 
aan de financiële dienst onzer gemeente. 

ALDUS BESLIST IN ZITTING DATUM ZOALS HIERBOVEN VERMELD. 
Namens de Raad ; 
Namens de raad, 
 



 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 

Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
26 Dagorde: Renovatie Warande. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Overwegende dat de bovenbouw van de wegenis in de Warande vernieuwd en heringedeeld dient te worden; 

Kennisnemend van het bestek “ Heraanleg wegenis Warande” met bijhorende plannen en raming ten bedrage van 
€986.169,36 incl.btw opgemaakt door Studiebureau Steven Buyens bvba ; 
Kennisnemend op het voorstel van het college van burgemeester om het bijzonder bestek ‘heraanleg wegenis 
Warande” met plannen en raming goed te keuren; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 

BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het nieuw aanbestedingsdossier DOM-027-06-205-ZBis “Het uitvoeren van 
de wegenis- en rioleringswerken in de Laaistok – Willemsveld – Koningsweg – Steenpaal – Brakelbosstraat op het 
grondgebied van de gemeente Brakel” met bijhorende plannen, bestek en raming ten bedrage van €1.070.104,96 
exclusief btw (volledig ten laste van Farys) opgemaakt door Studiebureau Steven Buyens bvba in opdracht van 
TMVW-AquaRio 

Art.2 : Deze werken worden gegund via een vereenvoudige onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan TMVW-AquaRio, aan de financieel beheerder en 
aan de financiële dienst onzer gemeente. 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 
27 Dagorde: Gemeentelijk onderwijs. Herstel autobus cfr. art. 157 Gemeentedecreet. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 157; 
Gelet op het besluit dd. 19 september 2016 op naam van het college van burgemeester en schepenen betreffende het 
goedkeuren van de offerte op naam van Cammaert Trucks Billiet, Polbroek 44, 9500 Sint-Lievens-Houtem voor een 
geraamd bedrag van 10.086,39 euro incl btw; 

Overwegende dat het college de gemeenteraad hiervan onverwijld op de hoogte brengt; 
BESLUIT 
Enig artikel: Kennis wordt genomen van voornoemd besluit dd. 19 september 2016. 
Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 

Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 

28 Dagorde: Schenking aan De Kleppe, Everbeekplaats 4, Brakel van klinkers en 
boordstenen voor aanleg van rolstoelpaadjes. 

Gelet op het Gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 42; 



Overwegende de vraag op naam van De Kleppe, p/a Everbeekplaats 4, 9660 Brakel met de vraag 85 m2 klinkers en 
70 boordstenen te kunnen krijgen met het oog op de aanleg van rolstoelpaadjes; 
Gelet op de éénparige stemming ten gunste van deze schenking; 
Besluit 

Artikel 1: Aan De Kleppe, p/a Everbeekplaats 4, 9660 Brakel wordt 85 m2 klinkers en 70 boordstenen geschonken. 
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 

1° De Kleppe, Everbeekplaats 4, 9660 Brakel 
2° De gemeentelijke technische dienst 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

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

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 

29 Dagorde: Waterlopen. Offerte Farys voor herstel uitstroomconstructie gracht te 
Pevenage. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 april 2005 houdende de toetreding tot de zuiveringsdivisie van 
TMVW en dit vanaf 01 mei 2005; 
Gelet op de verdere voorkoming van grondafschuiving te Pevenage dient er een nieuwe uitstroomconstructie van de 
gracht worden voorzien; 

Gelet op het voorstel van Farys, onze rioolbeheerder, om volgende werken uit te voeren :  
-wegnemen en terugplaatsen afsluitingen, plaatsen rijplaten en herstel grasland 
-grondwerk voor herkalbrering van de waterloop 
-maken van een spoelkom ter breking van het schietend water bmv stortsteen 
-maken van oeververdediging in gelaste schanskorven 150m² x 200 
-maken van stuwen in houtconstructie, totaal geraamd op € 45.000 incl.btw; 

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om deze opdracht aan Farys toe te 
kennen; 
Overwegend dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 

Art.1 : De opdracht tot het plaatsen van een nieuwe uitstroomconstructie van de gracht te Pevenage, totaal geraamd 

op € 45.000 incl. btw wordt toegewezen aan Farys. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Farys, aan de financieel beheerder en aan de 
financiële dienst onzer gemeente. 
Namens de raad, 
 
 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

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

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 
30 Dagorde: Fietspad Kasteeldreef. Onteigeningsplan. Definitieve goedkeuring. 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d.03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17/09/2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad langsheen de 
gewestweg N462, Kasteeldreef; 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 08 juni 2015 tot en met 07 juli 2015; 
Gelet op de feit dat er géén mondelinge, maar wel drie schriftelijke bezwaarschriften werden ingediend, zijnde : 

-dhr. Pieter Casneuf, Kasteeldreef 5, 9660 Brakel, 
-familie De Cooman, p.a. De Cooman Nelly, Wijkschoolstraat 11, 9860 Scheldewindeke en dhr. De Cooman Benny, 
Pijperzele 22, 9620 Zottegem, 
-dhr. Erwin Vallez voor Zusters van Sint-Franciscus, Kasteeldreef 2, 9660 Brakel; 
Kennisnemend van het advies van studiebureau Arcadis d.d. 25 maart 2016 inzake de ontvangen bezwaarschriften, 
zijnde:  

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het onteigeningsplan met tabel 
der grondinnemingen definitief te aanvaarden; 
Overwegende dat dit voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 



Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Het onteigeningsplan d.d. 17/09/2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 

langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef wordt definitief goedgekeurd. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 

dienst onzer gemeente. 
Namens de raad, 
 
 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 

31 Dagorde: Patrimonium. Verkoop perceel Jagerstraat , Sectie A nummer 439B. 

Gelet op het schrijven van notaris Luc Van Vaerenbergh, Steenweg 152, 9570 Lierde houdende de onderhandse 
verkoop van perceel kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie A nr. 439A met een oppervlakte van 15a04ca en 
eigendom van de consoorten Decock en De Wolf;  
Kennisnemend van het voorstel van het college om : 
-deze aankoop van het perceel 1ste afdeling, sectie A nr. 439A principieel goed te keuren, 
-een schattingsverslag te laten opstellen, 

-een notaris te laten aanstellen met het oog op het opmaken van een ontwerp van akte; 
Overwegende dat het voorstellen van het college ons aanneembaar voorkomen; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 

BESLUIT : 
Art.1 : De principebeslissing tot het verwerven van het perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 439A in eigendom van de 
consoorten Decock en De Wolf wordt goedgekeurd. 
Art.2 : De college van burgemeester en schepenen krijgt de opdracht tot : 
-een schattingsverslag te laten opstellen, 
-een notaris te laten aanstellen met het oog op het opmaken van een ontwerp van akte; 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris, aan de financieel beheerder en aan de 

financiële dienst onzer gemeente. 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
32 Dagorde: Patrimonium. Erfpacht tussen gemeente Brakel en kerkfabriek Sint--Apollonia 

betreffende het perceel te Brakel, 4e afd. (Elst), sectie B, nr(s). 0114CP0000. Ontwerp 

van akte. 
Kennisnemend van het ontwerp van akte “erfpacht” voor een periode van 30 jaar (01/01/2017 – 31/12/2047) 
opgemaakt door notaris Olemans uit Brakel, waarbij de gemeente Brakel overgaat tot het aanleggen van een 
speelplein en een opslagruimte voor de lokale jeugdvereniging, gelegen aan Terwalle – Sint-Apolloniastraat, 
kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie B, nr 114c met een oppervlakte van 13 a 39 ca en eigendom van de 
Kerkfabriek Sint-Apollionia te Elst en dit tegen een jaarlijkse vergoeding van € 750,00;  
Kennisnemend van het voorstel van het college om de ontwerpakte goed te keuren; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2017; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 

Art.1 : De ontwerpakte “erfpacht” voor een periode van 30 jaar (01/01/2017 – 31/12/2047) opgemaakt door notaris 
Olemans uit Brakel, waarbij de gemeente Brakel overgaat tot het aanleggen van een speelplein en een opslagruimte 
voor de lokale jeugdvereniging, gelegen aan Terwalle – Sint-Apolloniastraat, kadastraal gekend als 4de afdeling, sectie 



B, nr 114c met een oppervlakte van 13 a 39 ca en eigendom van de Kerkfabriek Sint-Apollionia te Elst en dit tegen 
een jaarlijkse vergoeding van € 750,00, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : De voorzitter A. De Croo en de secretaris J. De Mets worden gemachtigd tot het onderteken van de akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en 

aan de financiële dienst onzer gemeente. 
Namens de raad, 

 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
33 Dagorde: Patrimonium. Erfpacht tussen gemeente Brakel en Kerkfabriek St.-Pieter in de 

Banden betreffende het perceel te Brakel, 1ste afdeling, sectie A nrs. 693h - 697e - 697g 

- 698d - 699l. Ontwerp van akte. 

Kennisnemend van het ontwerp van akte “erfpacht” voor een periode van 30 jaar (01/01/2017 – 31/12/2047) 
opgemaakt door notaris Olemans uit Brakel, waarbij de gemeente Brakel overgaat tot het aanleggen van een parking, 
gelegen aan Tirse, kadastraal gekend als 1ste  afdeling, sectie A, nrs. 693H – 697 E – 697G – 698D -699L met een 
oppervlakte van 67 a 32 ca en eigendom van de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Pieter-in-de-Banden van 
Nederbrakel en dit tegen een jaarlijkse vergoeding van € 3.000,00;  
Kennisnemend van het voorstel van het college om de ontwerpakte goed te keuren; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2017; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 

Art.1 : De ontwerpakte “erfpacht” voor een periode van 30 jaar (01/01/2017 – 31/12/2047) opgemaakt door notaris 
Olemans uit Brakel, waarbij de gemeente Brakel overgaat tot het aanleggen van een parking, gelegen aan Tirse, 
kadastraal gekend als 1ste  afdeling, sectie A, nrs. 693H – 697 E – 697G – 698D – 699L met een oppervlakte van 67 a 
32 ca en eigendom van de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Pieter-in-de-Banden van Nederbrakel en dit tegen een 
jaarlijkse vergoeding van € 3.000,00, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : De voorzitter A. De Croo en de secretaris J. De Mets worden gemachtigd tot het onderteken van de akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans, aan de financieel beheerder en 

aan de financiële dienst onzer gemeente. 

Namens de raad, 
 
 
 
 
Op last : 

  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
34 Dagorde: Patrimonium. Erfpacht tussen gemeente Brakel en vereniging Broeders van 

onze Lieve Vrouw  van de Kluizenaars betreffende het perceel te Brakel, 1e afd. 

(Nederbrakel), sectie A, nr. 673V. 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om het perceel te Brakel, 1ste afd., 
sectie A, nr. 673V : 
Een erfpacht voor een periode van 99 jaar met een éénmalige canon van € 3.970,00 ( € 30 x 99 jaar), 
Aanstellen van een notaris die een ontwerp van akte zal opstellen 
Overwegende dat deze voorstellen ons aanneembaar voorkomen; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2017; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de 12 ja-stemmen en 9 onthouding-stemmen van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Het voorstel tot “erfpacht” voor een periode van 99 jaar waarbij de gemeente Brakel overgaat tot het 

onderhoud van het perceel, gelegen te Brakel, 1ste afdeling, sectie A, nr. 673V in eigendom van vereniging Broeders 
van onze Lieve Vrouw van de Kluizenaars en dit tegen een éénmalig betaling van €3.970 wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Het college wordt gemachtigd tot de aanstelling van een notaris. 



Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst onzer gemeente. 
Namens de raad, 
 

 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

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

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
35 Dagorde: Patrimonium. Grondverwerving met het oog op het aanleggen van 

omnisportterrein. Principe. 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 25 april houdende de beslissing om over te gaan tot de verwerving 
van het perceel te Brakel 1ste afdeling, sectie A, nr. 409B en waarbij het college van burgemeester en schepenen de 
opdracht tot het verderzetten van de administratieve procedure, in het bijzonder het splitsen van het perceel in 

functie van de benodigde oppervlakte; 

Gelet op het besluit van het college d.d. 20 juni 2016 houdende de aanstelling van landmeter Leen Carlier, 
Reepstraat 36, 9660 Brakel tot de opmaak van een splitsing van eigendom, inzake de gedeeltelijke verwerving van 
het perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 409B; 
Kennisnemend van het proces-verbaal van opmeting d.d. 19 september 2016, opgemaakt door landmeter Leen 
Carlier; 
Overwegende dat het onze opzet is om over te gaan tot de aanleg van een omnisportterrein op lot 2; 

Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om : 
Het principe van het aanleggen van een omnisportterrein goed te keuren, 
Het principe van het verwerven van lot 2 voor voornoemd ontwerp van splitsing goed te keuren, 
De opdracht geven tot het laten opmaken van een schatting door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
overheid 
De opdracht geven tot de aanstelling van een notaris die de splitsing administratief zal afwerken en een ontwerp van 

akte zal opmaken betreffende de grondverwerving; 
Overwegende dat deze voorstellen ons aanneembaar voorkomen; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de 15 ja-stemmen en 6 onthoudingen-stemmen van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 

Art.1 : De principebeslissing tot het verwerven van het lot 2 van het perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 409B voor het 

aanleggen van een omnisportterrein wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Het college wordt gemachtigd tot de aanstelling van een notaris tot de administratieve afhandeling van de 
splitsing en tot de opmaak en verlijden van de akten. 
Art.3 : Het college wordt gemachtigd tot de aanstelling van een schattingsverslag door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. 
Art. 4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 

dienst onzer gemeente. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 

Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
36 Dagorde: Patrimonium. Kerkhof Elst. Eandis. Erfpacht tussen gemeente Brakel en 

EANDIS betreffende inplanting nieuwe cabine. 

Gelet op het verzoek van Eandis om een nieuwe elektriciteitscabine in te planten op de gemeentelijke eigendom, 4de 
afdeling, sectie B, deel nr. 24H; 
Kennisnemend van het proces-verbaal van opmeting opgemaakt door landmeter Metae bvba van het perceel 4de 
afdeling, sectie B, deel nr. 24H, zijnde lot 1; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een deel van het perceel 4de 
afdeling, sectie B, nr. 24H (lot1) in erfpacht te geven aan Eandis voor een periode van 99 jaar; 

Overwegende dat deze voorstel ons aanneembaar voorkomt; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op de eenparigheid van de stemming; 



Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : Goedkeuring wordt gegeven aan het voorstel tot het in erfpacht geven van een deel van gemeentelijke 
eigendom met als kadastrale gegevens Brakel, 4de afdeling, sectie B, deel nr. 24 H (lot 1) aan Eandis voor een 

periode van 99 jaar voor de inplanting van een nieuwe elektriciteitscabine. 
Art.2 : Het college wordt gemachtigd tot de aanstelling van een notaris tot de administratieve afhandeling van de 

splitsing en tot de opmaak en verlijden van de akten. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Eandis, aan de financieel beheerder en aan de 
financiële dienst onzer gemeente. 
Namens de raad, 
 

 
 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, Marleen Gyselinck, 

Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, 
Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  

 
37 Dagorde: Gebouwen. Offerte stookplaatsrenovatie bib. 

Overwegende dat in het kader van de energiebesparingen, de wettelijke verplichtingen en de comfortverbetering een 
advies, een lastenboek en een contract werd opgesteld door Eandis voor de stookplaatsrenovatie in de gemeentelijke 
bibliotheek, totaal geraamd op €73.180,58 incl. btw; 
Kennisnemend van het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de projectovereenkomst  met als 

contractnummer BRAK-G-PC-14-14-1667 d.d. 14/07/2016 opgemaakt door Eandis goed te keuren 
Kennisnemend van het voorstel om deze werken uit te voeren via de kaderovereenkomst energiediensten voor lokale 
besturen tussen de gemeente en Intergem 
Overwegende dat deze voorstellen ons aanneembaar voorkomen; 
Gelet op de nieuwe gemeenteraad; 
Gelet op het gemeentedecreet; 

Gelet op de eenparigheid van de stemming; 
Gelet op de positieve raadgevende stem van schepen Marin Devalck; 
BESLUIT : 
Art.1 : De projectovereenkomst met als contractnummer BRAK-G-PC-14-14-1667 opgemaakt door Eandis voor de 
renovatie van de stookplaats in de gemeentelijke bibliotheek, totaal geraamd op €73.180,58 wordt goedgekeurd.  
Art.2 : Deze werken worden gegund via de kaderovereenkomst energiediensten voor lokale besturen van Eandis. 
Art.3 : De nodige gelden zijn voorzien in het budget 2017. 

Art. 4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Eandis,  aan de financieel beheerder en aan de 

financiële dienst onzer gemeente. 
Namens de raad, 
 
 
 
 

Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanwezig: Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Johan Thomas, André Flamand, Marleen 

Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marcel Van Snick, Noël Morreels, Lieven Bauwens, Peter 

Bauters, Marcel Saeytijdt, Kris Wattez, Marc De Pessemier, Mirella Limpens, Pascal 
Machtelinckx, Peter Vanderstuyf, Marie-Jeanne De Temmerman, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Yirka Beeckman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe, Jürgen De 
Mets -  

Afwezig: Hedwin De Clercq, Marin Devalck -  
 
38 Dagorde: Gebouwen. Oprichten van een podiumzaal, muziekschool en administratief 

centrum. 
Gelet op het Gemeentedecreet van 5 juli 2005, artikel 42; 
Gelet op het haalbaarheidsstudie “nieuw administratief centrum gemeente Brakel” dd. februari 2013; 
Gelet op de conceptnota “locatie podiumzaal, muziekschool en administratief centrum”; 
Overwegende dat de huidige gebouwen niet meer aangepast zijn om een gepaste dienstverlening te verzekeren aan 
de gebruikers en om een gepaste werkomgeving voor het personeel mogelijk te maken; 
Gelet op de stemming waar 22 leden aan deelnemen met als resultaat: 

21 ja-stemmen 
1 onthouding 
Besluit 
Artikel 1: Het oprichten van een podiumzaal, muziekschool en administratief centrum op de locatie “Serpentestraat 
10 en 14” wordt principieel goedgekeurd. 
Artikel 2: Het college krijgt opdracht tot 

1° het uitwerken van een aanpassing van het bestaande BPA in functie van de realisatie hiervan en dit via SOLVA. 
2° het verderzetten van de gesprekken met de eigenaars van het perceel “Serpentestraat 14” met het oog op het 
minnelijk verwerven 
3° het laten opmaken van de benodigde schattingsverslagen 



4° het aanstellen van een notaris die een ontwerp van akte zal opmaken met het oog op de minnelijke verwerving 
5° het opmaken van een ontwerp van lastenboek met het oog op het aanstellen van een ontwerper 
Namens de raad, 
 

 
 

 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

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

Afwezig: Hedwin De Clercq, André Flamand, Marin Devalck -  
 
39 Dagorde: Punt toegevoegd overeenkomstig art. 22 Gemeentedecreet door raadslid K. 

Wattez: “Camerabewaking in centrum Brakel en  Parkingbezoek”. 
Geen besluit genomen. 
Namens de raad, 
 

 

 
 
Op last : 
  
Jürgen De Mets Alexander De Croo 

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

 


