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TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD  

 

OPENBARE ZITTING 

Jeugd - Middenstand - Senioren 

01 Reglement betreffende de gemeentelijke geschenkbon. 

Het college stelt voor het ontwerp van reglement betreffende de gemeentelijke geschenkbon goed te 

keuren. 

 

02 Reglement betreffende het toekennen van een financiële toelage voor 

buurtfeesten. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van gemeentelijk reglement 

betreffende het toekennen van een premie aan buurtfeesten aan te passen in het licht van de 

gemeentelijke geschenkbon. 

 

03 Reglement betreffende het toekennen van een geboortepremie. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het ontwerp van gemeentelijk reglement 

betreffende het toekennen van een geboortepremie aan te passen in het licht van de gemeentelijke 

geschenkbon. 

 

Milieu 

04 Adviesnota met bijhorend addendum Trage Wegen Everbeek-beneden. 

Het Trage Wegenplan werd voor Everbeek-beneden opgemaakt. Op basis van inventarisatie, 

overlegrondes, … werd een adviesnota opgemaakt. Om provinciale subsidies te kunnen bekomen bij 

infrastructuurwerken op trage wegen dient deze adviesnota goedgekeurd te worden door de 

gemeenteraad. Het addendum duidt aan welke buurtwegen mogelijk in aanmerking komen om op 

korte termijn ingericht of heringericht te worden (o.a. dossier Lobe-Trimpont cfr. gemeenteraad van 2 

juni 2014). 
 

05 Containerpark. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Brakel en 

Horebeke. 

Gelet op de vraag van de gemeente Horebeke om gebruik te maken van het gemeentelijk 

containerpark van de gemeente Brakel dient hiervoor een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt te 

worden tussen beide gemeentebesturen. 

 

06 Buurtweg nr 159 en nr. 163 te Everbeek.  Voorlopige vastlegging rooilijnplan 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om buurtweg 159 en 163 op te waarderen 

(openen, verplaatsen en deels af te schaffen). In het kader van de nieuwe wetgeving, met name de 

wijziging van de buurtwegenwet van 10/04/1841 en het rooilijnendecreet van 8/05/2009 door het 

decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke 
ordening en het grond- en pandenbeleid (BS 15 april 2014), dient hiervoor ook een rooilijnplan 

opgemaakt te worden. 

In het dossier vindt u de voorlopige vastlegging van het rooilijnplan voor wat betreft buurtweg 159 en 

163 te Everbeek. Na goedkeuring door de gemeenteraad start een openbaar onderzoek van 30 dagen. 

 

07 Buurtweg nr 36 te Everbeek. Voorlopig vastlegging  rooilijnplan. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om buurtweg 36 op te waarderen (openen, 

verplaatsen en af te schaffen). In het kader van de nieuwe wetgeving, met name de wijziging van de 

buurtwegenwet van 10/04/1841 en het rooilijnendecreet van 8/05/2009 door het decreet van 4 april 

2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 

grond- en pandenbeleid (BS 15 april 2014), dient hiervoor ook een rooilijnplan opgemaakt te worden. 

In het dossier vindt u de voorlopige vastlegging van het rooilijnplan voor wat betreft buurtweg 36 te 

Everbeek. Na goedkeuring door de gemeenteraad start een openbaar onderzoek van 30 dagen. 

 



2 

 

08 Buurtweg nr 60 te Everbeek. Voorlopig vastlegging  rooilijnplan. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om buurtweg 60 op te waarderen (openen, 

verplaatsen en deels af te schaffen). In het kader van de nieuwe wetgeving, met name de wijziging 

van de buurtwegenwet van 10/04/1841 en het rooilijnendecreet van 8/05/2009 door het decreet van 4 

april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 

grond- en pandenbeleid (BS 15 april 2014), dient hiervoor ook een rooilijnplan opgemaakt te worden. 

In het dossier vindt u de voorlopige vastlegging van het rooilijnplan voor wat betreft buurtweg 60 te 
Everbeek. Na goedkeuring door de gemeenteraad start een openbaar onderzoek van 30 dagen. 

 

09 Buurtweg nr 75 te Everbeek. Voorlopig vastlegging  rooilijnplan. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om buurtweg 75 op te waarderen (openen, 

verplaatsen en af te schaffen). In het kader van de nieuwe wetgeving, met name de wijziging van de 

buurtwegenwet van 10/04/1841 en het rooilijnendecreet van 8/05/2009 door het decreet van 4 april 

2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 

grond- en pandenbeleid (BS 15 april 2014), dient hiervoor ook een rooilijnplan opgemaakt te worden. 

In het dossier vindt u de voorlopige vastlegging van het rooilijnplan voor wat betreft buurtweg 75 te 

Everbeek. Na goedkeuring door de gemeenteraad start een openbaar onderzoek van 30 dagen. 

 

10 Buurtweg nr 95 te St.-Maria-Oudenhove. Voorlopige vaststelling rooilijnplan. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor, om op vraag, om buurtweg 95 te St.-Maria-

Oudenhove op te waarderen (openen, verplaatsen en deels af te schaffen). In het kader van de nieuwe 

wetgeving, met name de wijziging van de buurtwegenwet van 10/04/1841 en het rooilijnendecreet van 

8/05/2009 door het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking 

tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid (BS 15 april 2014), dient hiervoor ook een 

rooilijnplan opgemaakt te worden. 

In het dossier vindt u de voorlopige vastlegging van het rooilijnplan voor wat betreft buurtweg 95 te 

St.-Maria-Oudenhove. Na goedkeuring door de gemeenteraad start een openbaar onderzoek van 30 

dagen. 

 

11 Buurtweg 95 te Everbeek. Voorlopige vastlegging rooilijnplan. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om buurtweg 95 op te waarderen (openen, 

verplaatsen en af te schaffen). In het kader van de nieuwe wetgeving, met name de wijziging van de 

buurtwegenwet van 10/04/1841 en het rooilijnendecreet van 8/05/2009 door het decreet van 4 april 
2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 

grond- en pandenbeleid (BS 15 april 2014), dient hiervoor ook een rooilijnplan voor opgemaakt te 

worden. 

In het dossier vindt u de voorlopige vastlegging van het rooilijnplan voor wat betreft buurtweg 95 te 

Everbeek. Na goedkeuring door de gemeenteraad start een openbaar onderzoek van 30 dagen. 

 

12 Containerpark. Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering 

van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen. 

Het containerparkreglement d.d. 2 juni 2014 dient aangepast te worden om, ten gevolge van de 

samenwerkingsovereenkomst d.d. 30 juni 2014 tussen de gemeente Brakel en Horebeke betreffende 

het gebruik van het gemeentelijk containerpark van de gemeente Brakel,  de inwoners van Horebeke 

de mogelijkheid te bieden het gemeentelijk containerpark van de gemeente Brakel te gebruiken. 

 

Openbare Werken - Mobiliteit 

13 Asfalteringen - dienstjaar 2014/2. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

Ingevolge de gebreken aan het mijnwerkerspad werd een tweede bestek asfalteringen opgesteld. 

De werken worden geraamd op € 56 386,00 incl.btw. 

Het college stelt voor om het bestek goed te keuren en stelt voor om de werken te gunnen via de 

onderhandelingsprocedure.  

 

14 Begraafplaatsen. Elst. Uitvoeren ontgravingen. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

Om de continuïteit van nieuwe begrafenissen op het kerkhof te Elst te garanderen dient een deel van 

het kerkhof te worden ontgraven. Hiervoor werd een bestek opgemaakt. De raming van de werken 

bedraagt 45.000,0€ incl. BTW. 
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor het bestek goed te keuren en stelt voor om de 

werken te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
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15 Diverse wegenwerken - dienstjaar 2014. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze. 

Naar aanleiding van meldingen en waarnemingen werd een bestek opgemaakt voor diverse 

wegenwerken in onderstaande straten: 

*aanleg greppels (breedte 30cm / totale lengte: 112m) 

 -Opbrakelsestraat: 112m 

*aanleg greppels  (breedte 50cm / totale lengte: 827m) 
-Opbrakelsestraat: 777m 

-Hollebeekstraat: 50m 

*herstel betonvak (totale oppervlakte: 18m²) 

 -Lessensestraat : 18m² 

*aanleg grijze betontegels (30x30x4: totale oppervlakte: 180m²) 

 -Kruisstraat: 180 m² 

*aanleg boordstenen (totale lengte: 55m) 

 -Vijfdagwand weg: 10m 

 -Plankkouter: 45m 

De raming van de werken bedraagt 209.000,00€ incl. BTW. 

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor het bestek goed te keuren en stelt voor om de 

werken te gunnen via de open aanbesteding. 

 

16 Investeringen. Aankoop van 1 schuilhuisje. Goedkeuring. 

Aan de bushalte 208157 “Neerhofstraat” te Molenberg (rijrichting Michelbeke) staat heden geen 

schuilhuisje. Er wordt voorgesteld een schuilhuisje type D (met zijwanden) aan te kopen via de 

gesubsidieerde halteaccommodatie van De Lijn. De kostprijs van een schuilhuisje type D (met 

zijwanden) bedraagt 1.176,5 excl. BTW of 1.423,56 incl. BTW .  

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor de aankoop goed te keuren. 

 

17 Investeringen. Brandweer. Aankoop signalisatiebord. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

In het kader van het veilig werken van de brandweer wenst de brandweer een neerklapbaar 

signalisatiebord aan te kopen. Hiervoor werd een bestek opgemaakt. De raming van de kostprijs 

bedraagt 10.000,00€ incl. BTW. 

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor het bestek goed te keuren en stelt voor om de 
werken te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

18 Investeringen. Technische dienst. Aankoop van 2 lichte bestelwagens. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Ter vervanging van de huidige lichte bestelwagens van de technische dienst werd een bestek voor de 

aankoop van 2 lichte bestelwagens opgemaakt. De raming van de kostprijs bedraagt 60.000,00€. 

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor het bestek goed te keuren en stelt voor om de 

werken te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

19 Investeringen. Technische dienst. Aankoop van containers voor de 

containervrachtwagen. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Ter ondersteuning van de werking van de technische dienst wordt voorgesteld 2 nadarcontainers en 1 

gewone container aan te kopen. Hiervoor werd een bestek opgemaakt. De raming van de kostprijs 

bedraagt 26.000,00€ incl. BTW. 

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor het bestek goed te keuren en stelt voor om de 

werken te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

20 Investeringen. Technische dienst. Aankoop van een compactlader. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Ter vervanging van de huidige compactlader van de technische dienst werd een bestek voor de 

aankoop van een nieuwe compactlader opgemaakt. De raming van de kostprijs bedraagt 40.000,00€. 

Het College van Burgemeester en Schepenen stelt voor het bestek goed te keuren en stelt voor om de 

werken te gunnen via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 

21 Masterplan openbare verlichting. Goedkeuring. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het masterplan openbare verlichting goed te 
keuren. 
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22 Investeringen. Gemeentehuis. Aankoop en implementatie 

tijdsregistratiesysteem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de lastvoorwaarden en gunningswijze goed te 

keuren. De raming bedraagt 20.000 euro. 

 

23 Water-Link. Uitbreiding drinkwaterdistributienet te Fayte. Goedkeuring. 

Naar aanleiding van klachten dient Water-link het drinkwaterdistributienetwerk te Fayte uit te breiden. 
De raming van de kosten is 16.963,00€ incl. BTW. 

Het college van Burgemeester en Schepenen stelt voor de uitbreiding goed te keuren. 

 

Secretariaat 

24 Gemeentelijk zwembad. Aanpassing toegangsprijzen. Goedkeuring 

Het college stelt voor om het raadsbesluit d.d. 4/03/2013 te hernemen en aan te vullen met  : 

Zwemlessen kinderen 10 lessen : € 18.00 

 

 


