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Aanwezig: Alexander De Croo, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, 
Schepenen 
Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine 
Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez, Raadsleden 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig: / 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
Openbaar 
ecretariaat 

1. Organisatiebeheersing. Organisatiebeheersingssysteem 2018. 
Aanleiding 
Het decreet lokaal bestuur stelt een organisatiebeheersingssysteem in voor lokale besturen. 
Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur, artikel 217, 218, 219, 220. 
Feiten, context en argumentatie 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het organisatiebeheersingssysteem goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Enig artikel: Het organisatiebeheersingssysteem wordt goedgekeurd. 
2. Klachten. Verslag 2018. 
Aanleiding 
Het gemeentelijk reglement betreffende klachtenbehandeling stelt een jaarlijks verslag in. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 41. 
Besluit betreffende de gemeentelijke klachtenbehandeling van 25 februari 2019, artikel 14. 
Met 23 niet gestemd (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine 
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, 
Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez) 
Besluit 
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het verslag 2018 betreffende klachtenbehandeling. 
3. Gemeentelijke bibliotheek. Aanduiding leden Beheersorgaan 
Aanleiding 
De email d.d. 01/02/2019 van de OPB omtrent de aanduiding van 10 vertegenwoordigers van de politieke partijen en 
9 vertegenwoordigers van gebruikers en van de ideologische stromingen. 
Regelgeving 
Het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid (B.S. 28 augustus 2012) gewijzigd bij decreet van 20 
december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 (B.S. 31 december 2013) gewijzigd bij 
het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en 
tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het 
Vlaamse Gemeentefonds (B.S. 24 juli 2015) gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2016 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016. 
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. 
Het raadsbesluit d.d. 27 mei 2013 houdende de aanduiding leden Beheersorgaan Gemeentelijk POB. 



Feiten, context en argumentatie 
Dat de samenstelling van beheersorgaan dient vernieuwd te worden telkens na de gehele vernieuwing van de 
gemeenteraad ingevolge gemeenteraadsverkiezingen. 
De installatievergadering van de gemeenteraad d.d. 11 januari 2019. 
De oproep, tot kandidaten voor de vertegenwoordiging van de gebruikers en van de strekkingen. 
De ingediende kandidaturen voor de politieke strekkingen: 
- Open VLD: Sarah Baetens, Claudine Van Bever, Arne Leus, Christiane Van Der Linden, Martin Londja en Annemie 
D'Haeyer. 
- CD&V: Marie-Rose Livyns. 
- SP.a: Saskia Schoutteten. 
- NVA: Lucrèce Matthijs. 
- Vlaams Belang: Herman Steenbrugge 
De ingediende kandidaturen voor de ideologische en filosofische strekkingen: 
- Carine Hantson, Freddy Blondelle, Jean-Marie Soetaert, Jon Goubin, Ludwig De Temmerman, Paul De Taeye, Peter 
Slabbynck, Vis Beetens en William Van De Mergel. 
Het positief advies van de culturele raad d.d. 7 maart 2019. 
Het voorstel van college van burgemeester en schepenen om de weerhouden kandidaten aan te stellen als lid van 
het beheersorgaan van de gemeentelijke P.O.B. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: Het beheersorgaan van de gemeentelijke plaatselijke openbare bibliotheek wordt als volgt samengesteld: 
a) vertegenwoordigers politieke strekkingen: 
1) Open VLD: 
Sarah Baetens, Ruiterij 69 te 9660 Brakel 
Claudine Van Bever, Poorterij 5 te 9660 Brakel 
Arne Leus, Gelategemstraat 15 te 9660 Brakel 
Christiane Van Der Linden, Wielendaalstraat 23 te 9660 Brakel 
Martin Londja, Wielendaalstraat 3b te 9660 Brakel 
Annemie D'Haeyer, Stationsplein 1 te 9660 Brakel 
2) CD&V:  
Marie-Rose Livyns, Spoorwegstraat 63 te 9660 Brakel 
3) SP.a:  
Saskia Schoutteten, Sint-Pieterswijk 59 te 9660 Brakel 
4) NVA:  
Lucrèce Matthijs, Hoogbos 38 te 9660 Brakel 
5) Vlaams Belang:  
Herman Steenbrugge, Brusselsestraat 44 te 9660 Brakel 
b) vertegenwoordigers van de ideologische en filosofische strekkingen: 
Carine Hantson, Breepijl 7a te 9570 Lierde 
Freddy Blondelle, Ommegangstraat 33a te 9660 Brakel 
Jean-Marie Soetaert, Noordhoek 27 te 9660 Brakel 
Jon Goubin, Ten Berge 21 te 9660 Brakel 
Ludwig De Temmerman, Molenhoekstraat 69 te 9660 Brakel 
Paul De Taeye,  Zwembadstraat 13 te 9000 Gent 
Peter Slabbynck, Bergstraat 17 te 9660 Brakel 
Vic Beetens, Valkenstraat 31 te 9660 Brakel 
William Van De Mergel, Tenbossestraat 54 te 9660 Brakel 
Art. 2: Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan: 
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken 
- Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
4. Samenwerkingsverbanden bibliotheken Vlaamse Ardennen. Aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger voor Beheerscomité. 
Aanleiding 
De email d.d. 25/02/2019 van bibliotheek Brakel omtrent  de aanduiding van een vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger  voor het beheerscomité. 
Regelgeving 
Decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017 



Feiten, context en argumentatie 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om schepen M. Devalck aan te duiden als vertegenwoordiger 
en burgemeester S. Devleeschouwer aan te duiden als plaatsvervanger voor het Beheerscomité voor de volledige 
legislatuur. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: Schepen Marin Devalck, wonende te 9660 Brakel, Bleinstraat 4 (voorzitter@brakel.be) aan te duiden als 
vertegenwoordiger van de gemeente Brakel om deel te nemen aan de vergaderingen van het Beheerscomité van het 
samenwerkingsverband bibliotheken Vlaamse Ardennen. 
Art.2: Burgemeester Stefaan Devleeschouwer, wonende te 9660 Brakel, Oudenaardsestraat 99 
(stefaan.devleeschouwer@telenet.be) aan te duiden als plaatsvervanger van de gemeente Brakel om deel te nemen 
aan de vergaderingen van het Beheerscomité van het samenwerkingsverband bibliotheken Vlaamse Ardennen. 
Art. 3: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan: 
- Bibliotheek Brakel 
- Beheerraad bibliotheken Vlaamse Ardennen. 
5. Samenwerkingsverbanden Logo Gezond +. Aanduiden 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger voor de 
algemene vergadering. 
Aanleiding 
Het samenwerkingsverband Logo gezond + vraagt 1 vertegenwoordiger en 1 vervanger  (niet verplicht) voor de 
algemene vergadering van logo gezond + vzw 
Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 
Feiten, context en argumentatie 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor  schepen M. Gyselinck aan te duiden als vertegenwoordiger 
en schepen M. De Pessemier aan te duiden als plaatsvervanger voor de algemene vergadering Logo gezond +. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Enig artikel: Schepen Marleen Gyselinck, wonende te 9660 Brakel, Steenpaal 4 (marleengijselinck@hotmail.com) 
wordt aangeduid als vertegenwoordiger voor de legislatuur 2019 -2024 voor de algemene vergadering van Logo 
gezond + vzw en Schepen Marc De Pessemier, wonende te 9660 Brakel, Twaalfbunderstraat 31 
(marcdepessemier45@gmail.com) wordt aangeduid als plaatsvervanger voor de legislatuur 2019-2024 voor de 
algemene vergadering. 
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan 
Logo gezond +, Baudelohof 2, 9000 Gent 
6. Samenwerkingsverbanden Logo gezond + 1 vertegenwoordiger voor de raad van bestuur logo gezond + vzw. 
Aanleiding 
Het samenwerkingsverband Logo gezond + geeft Brakel de gelegenheid om zich kandidaat te stellen voor de raad 
van bestuur voor de volledige legislatuur. 
Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 
Feiten, context en argumentatie 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor schepen M. Devalck aan te duiden als vertegenwoordiger 
voor de raad van bestuur Logo gezond +. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Enig artikel: Schepen Marin Devlck, wonende te 9660 Brakel, Bleinstraat 4 (voorzitter@brakel.be) wordt aangeduid 
als kandidaat raad van bestuur voor de legislatuur 2019-2024.  
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan 
Logo gezond + vzw, Baudelohof 2, 9000 Gent 
7. Samenwerkingsverbanden. Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Ontwerp huurovereenkomst kazerne post 
Brakel. 
Aanleiding 
De email d.d. 8 maart 2019 van Bral Chrsitian, Ing. Kolonel omtrent de ter beschikking stellen van de 
brandweerkazerne post Brakel. 
Regelgeving 
Het uittreksel uit het register der beraadslagingen van de zoneraad hulpverleningszone Vlaamse Ardennen d.d. 
22/02/2019 omtrent het ter beschikking stellen onroerende goederen via huurovereenkomst - post Brakel. 



Sedert 1 januari 2015 is het gemeentelijke brandweerkorps Brakel overgegaan naar de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen ingevolge de wet op de Civiele Veiligheid van 15 mei 2017. 
De brandweerkazerne wordt sedert 1 januari 2015 gebruikt door de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, na een 
informatievergadering van 14 oktober2016 met de aangesloten besturen, in de zoneraad van 28/10/2016 beslist om 
de kazerne van Brakel te huren voor 20 jaar. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
Het college stelt voor om het ontwerp van huurovereenkomst (in bijlage) Brandweerkazerne Brakel goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art. 1: 
De huurovereenkomst Brandweerkazerne  tussen Gemeente Brakel en de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, 
zoals in bijlage van deze beslissing wordt goedgekeurd. 
Art. 2: 
HUUROVEREENKOMST BRANDWEERKAZERNE BRAKEL 
TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 
De gemeente Brakel, hier vertegenwoordigd door de heer Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester van de gemeente 
Brakel, bijgestaan door de heer DE METS Jürgen, Algemeen Directeur, handelend in naam van de gemeente Brakel, 
krachtens de beraadslaging van de Gemeenteraad in datum van 01/04/2019 
hierna “de eigenaar” of “de verhuurder” genoemd, enerzijds 
EN 
De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, namens de Zoneraad vertegenwoordigd door de heer Dupont Luc, 
Voorzitter en de heer Peter De Vijlder, Zonecommandant krachtens de beraadslaging van de Zoneraad in datum van 
22 maart 2019 hierna “de huurder” genoemd, anderzijds 
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN: 
Met ingang van 1 januari 2015 is het gemeentelijk brandweerkorps van Brakel overgegaan naar de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen ingevolge de wet op de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007. 
Artikel 215 van deze wet bepaalt dat de kazernes en andere onroerende goederen die eigendom zijn van de 
gemeente en die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van het administratief en operationeel personeel worden 
overgedragen aan de zones of ter beschikking gesteld. 
Aangezien de brandweerkazerne van Brakel sedert 1 januari 2015 gebruikt wordt door de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen werd, na een informatievergadering van 14 oktober 2016 met de aangesloten lokale besturen, in 
de Zoneraad van 28 oktober 2016 beslist om de kazerne van Brakel te huren voor 20 jaar. 
Voor het beschreven onroerend goed werd een schattingsverslag opgemaakt dd. 1 juni 2015 door beëdigd 
landmeter expert de heer Stefan Renaer (hier bijgevoegd). 
IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
Artikel 1: Beschrijving van het gehuurde goed. 
De verhuurder verhuurt aan de huurder, die in huur aanvaardt, een brandweerkazerne met bijhorende 
parkeergelegenheid en doorgang vanaf de Neerstraat die beiden gemeenschappelijk worden gebruikt door 
technische dienst en brandweer gelegen te 9660 Brakel/Nederbrakel, Neerstraat 97, volgens kadaster gekend onder 
de gemeente Brakel, 1ste afdeling, sectie A nummers 687G2, met een totale oppervlakte volgens kadaster van 10 
are 20 ca zijnde de brandweerkazerne zoals aangeduid op bijgevoegd plan p6 van het schattingsverslag Renaer en 
een bijkomende berging in de loods van de technische dienst van ongeveer 6,20m x 19,50 m (lokaal J + J1) op het 
aangehecht plan. 
Hierna genoemd “het goed”. 
Artikel 2: Bestemming van het gehuurde goed. 
Het goed wordt verhuurd in zijn huidige bestemming, als brandweerkazerne. 
Tijdens de duur van de huurovereenkomst (zie artikel 5) zal aan deze bestemming nooit enige wijziging mogen 
worden aangebracht. 
Ingeval tijdens de duur van de huurovereenkomst aanpassingswerken aan de brandweerkazerne of 
herbestemmingen van bepaalde lokalen die kaderen in het doel van de Zone zich opdringen mag dit slechts 
gebeuren mits akkoord van de verhuurder en mits het bekomen van de vereiste vergunningen. 
Van elke voorgenomen verbouwing moet de huurder de verhuurder vooraf in kennis stellen bij ter post 
aangetekende brief, waarbij plannen, bestek en kostenraming zijn samengevoegd. 
De verhuurder zal deze toestemming enkel op gemotiveerde wijze kunnen weigeren. 
Werken die met toestemming van de verhuurder zijn uitgevoerd, en die bij het einde van de huur nog bestaan, 
worden zonder vergoeding eigendom van de verhuurder. De werken zonder akkoord of in strijd met de gestelde 



voorwaarden uitgevoerd, kunnen door de verhuurder zonder vergoeding worden behouden of moeten op zijn 
verzoek door de huurder of op diens kosten worden weggeruimd, zonder enige schadevergoeding voor de huurder. 
Artikel 3: Plaatsbeschrijving. 
Voor wat betreft de plaatsbeschrijving verwijzen beide partijen naar het schattingsverslag van 1 juni 2015 
opgemaakt door beëdigd landmeter expert de heer Stefan Renaer. 
De verhuurder engageert zich om bij een eventuele verbouwing of nieuwbouw van de bijkomende berging van 
ongeveer 6,20m x 19,50m in de loods van de technische dienst een gelijkwaardige ruimte naar oppervlakte en 
faciliteiten ter beschikking gesteld aan de huurder. 
Bij het einde van de huur zal, op verzoek van de meest gerede partij, eveneens een plaatsbeschrijving worden 
opgesteld. De huurder verbindt zich ertoe het pand in dezelfde staat, rekening houdend met een normale slijtage, 
ter beschikking van de verhuurder te stellen op het einde van de huur. 
Partijen dragen, voor zover deze er zijn, ieder de helft van de kosten van de plaatsbeschrijving. 
Artikel 4: De huurprijs. 
Er wordt een huurprijs overeengekomen van 24.750,00 euro per jaar, te betalen tegen uiterlijk 30 juni van elk jaar op 
rekening nummer BE07 0910 0026 5666 van de gemeente Brakel en dit gedurende 20 jaar met ingang vanaf 1 
januari 2015. 
Op heden zijn vier schijven verschuldigd gezien de huurder reeds het genot en gebruik heeft met ingang vanaf 1 
januari 2015. 
Deze huurprijs is niet indexeerbaar. 
Artikel 5: Duur. 
De huurovereenkomst gaat in vanaf de effectieve ingebruikname van het goed door de huurder, dit is met 
retroactieve werking vanaf 1 januari 2015, en geldt voor een duurtijd van maximaal negen jaar. 
Enkel de huurder heeft de mogelijkheid om de huur ten allen tijden te beëindigen mits zij de huur 6 maanden 
tevoren opzegt bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. De opzegging kan nooit aanleiding geven 
tot betaling van enige wederverhuringsvergoeding of schadevergoeding wegens voortijdige beëindiging. 
Na het verstrijken van de duurtijd van 9 jaar zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden met een periode van 
9 jaar aan dezelfde voorwaarden zoals hierbij overeengekomen, zonder de duurtijd van 20 jaar te mogen 
overschrijden. 
Na 20 jaar wordt het gehuurde goed gratis ter beschikking gesteld van de zone, tenzij het gehuurde goed niet meer 
dienstig is voor de brandweer. Een bestemmingswijziging van het goed kan enkel gebeuren in onderling akkoord van 
beide partijen. De terbeschikkingstelling gebeurt aan dezelfde voorwaarden als voorzien in onderhavige 
overeenkomst (met uitzondering van artikel 4 De huurprijs). 
Artikel 6: Kosten en Lasten. 
De huurder heeft reeds het gebruik en het genot van het gehuurde goed sedert 1 januari 2015 mits er eveneens te 
rekenen vanaf die datum de onroerende voorheffing en alle andere door de overheid op dit goed gevestigde 
zakelijke lasten en taksen van te dragen en te betalen. 
Gas- elektriciteit- en waterverbruik en telefonie, evenals de huur en desgevallend de herstelling van de 
verbruiksmeters, alsook alle overige kosten in verband met andere nutsvoorzieningen waarop het gehuurde goed is 
aangesloten zijn ten laste van de huurder, vanaf de effectieve ingebruikname. 
Het verbruik van elektriciteit en water in de berging gelegen in de loods van de technische dienst, lokaal J + J1 op 
plan, blijft ten laste van de verhuurder/gemeente. 
De huurder neemt eveneens alle kosten ten laste met betrekking tot keuringen, audits,… van alle bestaande en 
toekomstige installaties. 
Artikel 7: brandverzekering 
Tijdens de volledige duur van de huurovereenkomst dient de huurder zowel het gebouw als de inboedel te 
verzekeren tegen brand. Op vraag van de verhuurder zal de huurder de verzekeringsovereenkomst voorleggen. 
De huurder zal, op eigen kosten, gedurende de volledige duur van de huur voorzien in een verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid voor het gebruik van het goed en voor de activiteiten die door haar of door derden in het 
gehuurde goed georganiseerd worden. 
Artikel 8: onderhoud en herstelling 
De huurder is gehouden het gehuurde goed in goede staat te onderhouden, en als een goede huisvader te 
gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te wijzigen. 
De huurder neemt alle onderhouds-en herstellingswerken aan het goed en haar installaties ten laste; alsook de 
grove herstellingen of de nodige infrastructuurwerken die noodzakelijk zijn voor het behoud en de bestemming van 
het gehuurde goed, ook die welke door sleet, ouderdom of overmacht noodzakelijk zijn geworden.. 
De huurder voert hiervoor regelmatig controles uit en zorgt op geregelde tijdstippen voor het onderhoud. 



Indien werken dienen te worden uitgevoerd om de ruimten in hun oorspronkelijke staat te herstellen, zal dit door en 
lastens de huurder dienen te geschieden voor de beëindiging van de huur. 
De huurder zal nooit verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor eventuele kosten van bodemsanering tenzij voor 
deze die hij zelf veroorzaakt heeft. 
Artikel 9: Onderverhuring en overdracht van de huur. 
Onderverhuring en overdracht van huur, geheel of gedeeltelijk, zijn verboden. 
Artikel 10: Bevoegde rechtbank. 
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige 
overeenkomst zouden voordoen, zullen verplicht geregeld moeten worden door de bevoegde rechtbanken van het 
arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde. 
Artikel 11: Registratie. 
In hun onderlinge verhouding zijn partijen overeengekomen dat de huurder zal instaan voor de tijdige registratie van 
deze huurovereenkomst. 
Teneinde te kunnen genieten van de vrijstelling van registratierechten ingevolge artikel 
2.9.6.03 Vlaamse Codex Fiscaliteit, verklaren de verhuurder en de huurder dat de huurovereenkomst voor openbaar 
nut werd aangegaan en dat artikel 2.9.6.0.3 Vlaamse Codex Fiscaliteit van toepassing is op onderhavige 
Overeenkomst. 
Aldus in twee getekende exemplaren opgemaakt, waarvan iedere partij verklaart één ondertekend origineel te 
hebben ontvangen. 
Te Brakel, op 01/04/2019 
De verhuurder, 
Namens de gemeente Brakel, 
De Algemeen Directeur, De Burgemeester en Schepenen, 
Demets Jürgen en Stefaan Devleeschouwer 
De huurder, 
Namens de Zoneraad 
De Zonecommandant De Voorzitter 
Peter De Vijlder, Ing. Majoor en Luc Dupont, Burgemeester 
Art. 3: afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- De Finaciële dienst Brakel 
- De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
- brandweercommandant  Brakel  
8. Gemeentelijke administratieve sancties. Aanstellingsbesluit sanctionerend ambtenaar provincie. 
Aanleiding 
De vraag van de gemeenteraad dd. 26 november 2018 aan de provincie tot het voordragen van een sanctionerend 
ambtenaar. 
Regelgeving 
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 2. 
De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
Het Proivnciedecreet van 6 december 2005. 
Het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden 
van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in 
uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
Het besluit van de Gemeenteraad dd. 5 december 2016 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
Feiten, context en argumentatie 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor de door de provincie voorgedragen kandidaat aan te stellen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Enig artikel: Anna Bracke, juriste bij de provinciale administratie wordt aangesteld als sanctionerend ambtenaar in 
het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. 
Financiële Die nst  

9. Aandelen Engie. Delegatie aan het college van de beslissing tot verkoop. 
Aanleiding 
Het gemeentebestuur van Brakel is eigenaar geworden van 20.781 aandelen Engie door de vereffening van Fingem. 
Aangezien dit een risicovolle belegging betreft in een buitenlands energie-aandeel, is het aangewezen de nodige 
voorbereidingen te treffen om het aandeel vlot te kunnen verkopen op het geschikte moment. 
Regelgeving 
Decreet lokaal bestuur 



Decreet lokaal bestuur, artikel 41 
Feiten, context en argumentatie 
Brakel besliste om de aandelen Engie (geboekt als belegging op het actief van de CVBA Fingem) niet te verkopen, en 
tijdelijk over te nemen op de balans van de gemeente Brakel. 
De aandelen werden ooit gekocht door de CVBA Fingem (voor rekening van de diverse deelnemende gemeenten) 
aan een koers van 18,59 €. De bedoeling was om cashoverschotten gediversifieerd te beleggen ten behoeve van een 
optimaal dividendrendement voor de gemeenten. 
Het is aangewezen om op termijn de aandelen te verkopen tegen gunstige voorwaarden, aangezien het niet tot de 
core-business van een gemeentebestuur behoort om volatiele aandelen te kopen of aan te houden. 
In afwachting van de verkoop hebben de aandelen momenteel een geschat dividendrendement van 6 % netto. 
Om op korte termijn in te kunnen springen op koerswijzigingen is het aangewezen om het college te machtigen om 
deze verkoop te realiseren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
 Art. 1: De raad beslist het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de 20.781 aandelen Engie te 
verkopen. 
10. Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Wijziging meerjarenplan 2019/1. 
Aanleiding 
 Op 18 februari 2019 diende de kerkfabriek Sint-Apollonia Elst de meerjarenplanwijziging 2019-1 in bij het 
gemeentebestuur. 
Regelgeving 
Decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de 
eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 
Ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 
Decreet lokaal bestuur 
Feiten, context en argumentatie 
De meerjarenplanwijziging betreft een doorschuiven van 2018 naar 2019 van de tweede fase van de 
herstellingswerken, meer bepaald de buitenrestauratie van het schip en het koor. De investeringstoelage 2019 
verhoogt met € 208.386,43. 
De exploitatietoelage en de investeringstoelage voor 2019 bedragen respectievelijk € 12.472,42 en € 404.919,25. 
 Met 19 stemmen voor (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marc 
De Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, 
Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris 
Wattez), 4 onthoudingen (Peter Vanderstuyf, Marcel Saeytijdt, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq) 
Besluit 
Art.1: De meerjarenplanwijziging 2019-1 van de kerkfabriek St-Apollonia deelgemeente Elst, in bijlage bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd; 
Art.2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur;  
11. Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Wijziging meerjarenplan 2019/1. 
Aanleiding 
  Op 18 februari 2019 diende de kerkfabriek Sint-Lambertus Parike de meerjarenplanwijziging 2019-1 in bij het 
gemeentebestuur. 
Regelgeving 
Decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 



Ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de 
eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 
Ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 
Decreet lokaal bestuur  
Feiten, context en argumentatie 
De meerjarenplanwijziging betreft een doorschuiven van 2018 naar 2019 van de herstellingswerken. 
De investeringstoelage 2019 verhoogt met € 55.481,62. 
De exploitatietoelage en de investeringstoelage voor 2019 bedragen respectievelijk € 0 en € 55.481,62. 
Met 19 stemmen voor (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman, Marc De 
Pessemier, Marin Devalck, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen 
Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez), 
4 onthoudingen (Peter Vanderstuyf, Marcel Saeytijdt, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq) 
Besluit 
Art.1: De meerjarenplanwijziging 2019-1 van de kerkfabriek St-Apollonia deelgemeente Elst, in bijlage bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd; 
Art.2: Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan: 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal kerkbestuur; 
12. Kerkfabrieken. Sint-Apollonia Elst. Budgetwijziging 2019/1. 
Aanleiding 
Op 18 februari 2019 diende de kerkfabriek Sint-Apollonia Elst samen met de meerjarenplanwijziging 2019-1 ook de 
bijhorende budgetwijziging 2019-1 in bij het gemeentebestuur. 
Regelgeving 
Decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de 
eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 
Ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 
Decreet lokaal bestuur 
Feiten, context en argumentatie 
Als de budgetwijziging past binnen de meerjarenplanning neemt de raad akte van deze budgetwijziging. 
Met 23 niet gestemd (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine 
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, 
Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez) 
Besluit 
Art. 1 : De raad neemt akte van budgetwijziging 2019-1 van de kerkfabriek Sint-Apollonia. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 
13. Kerkfabrieken. Sint-Lambertus Parike. Budgetwijziging 2019/1. 
Aanleiding 
Op 18 februari 2019 diende de kerkfabriek Sint-Lambertus Parike samen met de meerjarenplanwijziging 2019-1 ook 
de bijhorende budgetwijziging 2019-1 in bij het gemeentebestuur. 
Regelgeving 
Decreet van 7/05/2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Decreet van 6 juli 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten; 
Besluit van de Vlaamse regering van 13/10/2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de 
besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten; 
Ministerieel besluit van 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de 
eredienst ter uitvoering van artikel 46 van voormeld besluit van 13/10/2006; 



Ministeriële omzendbrief BB-2007/01, d.d. 12/01/2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de 
eredienst; 
Decreet lokaal bestuur 
Feiten, context en argumentatie 
Als de budgetwijziging past binnen de meerjarenplanning neemt de raad akte van deze budgetwijziging. 
Met 23 niet gestemd (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine 
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, 
Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos, Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, 
Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez) 
Besluit 
Art. 1 : De raad neemt akte van budgetwijziging 2019-1 van de kerkfabriek Sint-Lambertus. 
Art. 2 : Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan : 
- de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen; 
- de voorzitter van het centraal bestuur; 
14. RUP Sportterreinen (Standaard Michelbeke, FC Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) - 
definitieve vaststelling 
Aanleiding 
De gemeente Brakel wenst in de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een oplossing 

te bieden voor de ‘zonevreemde’ sportterreinen binnen de gemeente. De volgende zonevreemde 

sportterreinen zijn opgenomen in het RUP sportterreinen : Standaard Michelbeke, FC Zegelsem en 

Stoeterij Ter Kleye. Tegelijkertijd worden de sportterreinen voor Racing Jager, zoals voorzien in het 

BPA zonevreemde sportterreinen verlaten. 
Regelgeving 
Het decreet lokaal bestuur, artikel 2. 
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel 2 planning, hoofdstuk 2 ruimtelijke uitvoeringsplannen, afdeling 4 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Feiten, context en argumentatie 
Het College van Burgemeester en Schepenen - in zitting van 20 juni 2018 - keurde de startnota van het 
RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) goed. 
De startnota van het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager 
Brakel) werd aan een eerste raadpleging (incl. participatiemoment) onderworpen van 2 juli 2018 t.e.m. 2 september 
2018. 
Tijdens de eerste raadpleging (incl. participatiemoment) werden geen bezwaarschriften ingediend; 
De Gecoro kwam dd. 22 augustus 2018 hieromtrent samen. 
Een voorontwerp van RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing 
Jager Brakel) werd opgesteld en voorgelegd aan de betrokken overheidsinstanties (via een schriftelijke adviesvraag); 
De Gecoro kwam dd. 10 oktober 2018 hieromtrent samen. 
Het Departement Omgeving (dienst bevoegd voor milieueffectrapportage) bracht de gemeente dd. 26 oktober 2018 
op de hoogte houdende de ontheffing van de plan-MER-plicht. Op basis van de uitgebrachte adviezen kan 
geconcludeerd worden dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de 
opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
Op 26 november 2018 keurde de gemeenteraad de voorlopige aanvaarding van het RUP “Sportterreinen” (Standaard 
Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) goed. 
Hierop werd het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager 
Brakel) van 30 november 2018 tot en met 30 januari 2019 aan een openbaar onderzoek onderworpen. 
Het Departement Omgeving verstrekte overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
tijdens het openbaar onderzoek een gedeeltelijk gunstig advies aan de Gecoro. 
De Deputatie verstrekte overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening tijdens het 
openbaar onderzoek een gedeeltelijk gunstig advies aan de Gecoro. 
Er werden tijdens het openbaar onderzoek twee bezwaarschriften ingediend. 
De Gecoro behandelde op 6 maart 2019 de bezwaarschriften, het advies van het Departement Omgeving en de 
Deputatie (tijdens het openbaar onderzoek) puntsgewijs. Hierbij werden onderstaande overwegingen gemaakt: 
Overwegende dat de sportterreinen van FC Zegelsem reeds sinds 1971 of eerder aanwezig zijn op de huidige locatie; 
dat de functie (recreatie) er dus is van voor de eerste inwerkingtreding van het gewestplan Oudenaarde (KB van 
24/2/1977) en de wet rond functiewijzigingen van 9/9/1984; dat de sportterreinen van FC Zegelsem bijgevolg als 
functie (recreatie) worden geacht vergund te zijn; 



Overwegende dat de sportterreinen van FC Zegelsem binnen het RUP een nabestemming agrarisch gebied krijgen; 
dat de recreatiefunctie met deze nabestemming op zich als tijdelijk is te beschouwen; 
Overwegende dat rekening houdend met een recente nieuwe grote verkaveling (genaamd Ruiterij) de afstand van 
sportinfrastructuur van de sportclub Standaard Michelbeke tot de kern van Michelbeke slechts 700 meter is; dat de 
afstand tot de kern (700 meter) verwaarloosbaar is, en dat dit kan aanzien worden als aansluitend op de kern van 
Michelbeke; 
Overwegende dat de locatie van Racing Jager Brakel (gelegen aan de Haeyershoek) een beperkte oppervlakte van ca. 
6.053 m² heeft; dat deze oppervlakte onvoldoende is om een voetbalclub (met jeugdwerking) in onder te brengen; 
dat de locatie van Racing Jager Brakel te klein en niet meer ontwikkelbaar is; dat de Haeyershoek onvoldoende breed 
is om er langs te parkeren en vlot het verkeer door te laten; dat door de bouw van een woning rakelings naast de 
enige toegangsweg naar deze locatie het op vandaag niet meer mogelijk is om de site op een degelijke manier te 
gaan ontsluiten; dat een herlocalisatie van sportinfrastructuur van de sportclub Standaard Michelbeke naar de 
locatie van Racing Jager Brakel aldus om diverse redenen niet haalbaar is; 
De Gecoro besliste hierop unaniem dat het ontwerp van RUP zinvol is opgemaakt en verleende een gunstig advies; 
onder voorwaarde dat er wordt geopteerd voor kleinschalige en laag-dynamische sportinfrastructuur (geen grote 
uitbreidingen) en dat een nabestemming wordt opgelegd (rekening houdend met de oorspronkelijke 
gewestplanbestemming). 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor het RUP definitief vast te stellen. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit  
Artikel 1: 
Het RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager 

Brakel) wordt definitief vastgesteld. 
Artikel 2: 
Afschrift van deze beslissing en van het ontwerp van RUP “Sportterreinen” (Standaard Michelbeke, F.C. 

Zegelsem, Stoeterij Ter Kleye en Racing Jager Brakel) wordt samen met het volledige advies van de 

Gecoro dd. 6 maart 2019 onmiddellijk na de definitieve vaststelling per beveiligde zending 

overgemaakt aan : 
- Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent; 
- Departement Omgeving – Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal, Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus 

90, 9000 Gent / apl.ovl@rwo.vlaanderen.be. 

Openbare Werken 
15. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 2. Ontwerpakte (verkoop). Goedkeuring. 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°. 
 
Feiten, context en argumentatie 

mailto:apl.ovl@rwo.vlaanderen.be


Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkopers : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel, 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie B, nr. 519E (95 m²),  
inneming 2 : volle eigendom van 95 m² tegen de totale verkoopprijs van € 438,43. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte (verkoop) voor inneming 2 in dit dossier 
goed te keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkopers : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel, 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie B, nr. 519E (95 m²),  
inneming 2 : volle eigendom van 95 m² tegen de totale verkoopprijs van €438,43, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
16. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Innemingen 3-4. Ontwerpakte (verkoop + 
pachtverbrekingsschade). Goedkeuring. 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkopers : dhr. en mevr. Romain Demessemaeker / Rais Debusschere, Brakelstraat 95, 9620 Zottegem, 
-mevr. Regine Demessemaeker, Groeneweg 4, 7711 Moeskroen, 
-dhr. Philip Demessemaeker, Dorpsstraat 41, 9667 Horebeke, 
-dhr. Frank Demessemaeker, Molenberg 32, 9660 Brakel, 
de pachters : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 680/2A (25 m²) en nr. 681F (205m²),  
inneming 3 : volle eigendom van 25 m² tegen de verkoopprijs van € 93,38  
inneming 4 : volle eigendom van 205 m² tegen de verkoopprijs van € 765,68  
pachtverbrekingsschade voor inneming 3 en 4 tegen een vergoeding van € 202,40. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor inneming 3-4 in dit dossier goed te 
keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkopers : dhr. en mevr. Romain Demessemaeker / Rais Debusschere, Brakelstraat 95, 9620 Zottegem, 
-mevr. Regine Demessemaeker, Groeneweg 4, 7711 Moeskroen, 



-dhr. Philip Demessemaeker, Dorpsstraat 41, 9667 Horebeke, 
-dhr. Frank Demessemaeker, Molenberg 32, 9660 Brakel, 
de pachters : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C, nr. 680/2A (25 m²) en nr. 681F (205m²),  
inneming 3 : volle eigendom van 25 m² tegen de verkoopprijs van € 93,38  
inneming 4 : volle eigendom van 205 m² tegen de verkoopprijs van € 765,68  
pachtverbrekingsschade voor inneming 3 en 4 tegen een vergoeding van € 202,40, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
17. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 5. Verkoopbelofte. Goedkeuring. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de verkoopbelofte aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Mevr. Sabine Le Mesre de Pas, 8 Rue Bonne Louise, 44000 Nantes (Frankrijk), 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als perceel 5de afdeling, sectie C nr. 969D (151 m²) 
inneming 5 : volle eigendom van 151 m² : 
-grondverwerving : 151 m² x € 3,00/m² = € 453,00 +24,50% wederbelegging = € 563,99, 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de verkoopbelofte voor inneming 5 in dit dossier goed te 
keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De verkoopbelofte aan de gemeente Brakel wordt goedgekeurd, zijnde : 
de verkoper : Mevr. Sabine Le Mesre de Pas, 8 Rue Bonne Louise, 44000 Nantes (Frankrijk), 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als perceel 5de afdeling, sectie C nr. 969D (151 m²) 
inneming 5 : volle eigendom van 151 m² : 
-grondverwerving : 151 m² x € 3,00/m² = € 453,00 +24,50% wederbelegging = € 563,99. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
18. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Innemingen 6-7A-7B-8-9. Ontwerpakte (verkoop en 
pachtverbrekingsschade 6+9). Goedkeuring 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  



Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°. 
 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop + pachtverbrekingsschade ) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Vereniging Sint-Franciscushome, Kasteeldreef 2, 9660 Brakel, 
de pachter inneming 6 : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel 
de pachter inneming 9 : dhr. en mevr. Roger Gosseye / Frida Lapage, Elverenberg 26, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef ,  
inneming 6 : volle eigendom van 828 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 960C en dit tegen de verkoopprijs 
van € 10.151,28  
inneming 7A : volle eigendom van 45 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 861M en dit tegen de verkoopprijs 
van € 560,25  
inneming 7B : volle eigendom van 19 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 854L en dit tegen de verkoopprijs 
van € 336,55 
inneming 8 : volle eigendom van 44 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 855B en dit tegen de verkoopprijs 
van € 647,80 
inneming 9 : volle eigendom van 720 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr.853F en dit tegen de verkoopprijs 
van € 2.689,20 
pachtverbrekingsschade voor inneming 6 tegen een vergoeding van € 728,64 
pachtverbrekingsschade voor inneming 9 tegen een vergoeding van € 633,60. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor innemingen 6-7A-7B-8-9 in dit 
dossier goed te keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop + pachtverbrekingsschade ), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente 
Brakel, zijnde : 
de verkoper : Vereniging Sint-Franciscushome, Kasteeldreef 2, 9660 Brakel, 
de pachter inneming 6 : dhr. en mevr. Frank Demessemaeker / Monia Waelkens, Molenberg 32, 9660 Brakel 
de pachter inneming 9 : dhr. en mevr. Roger Gosseye / Frida Lapage, Elverenberg 26, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef ,  
inneming 6 : volle eigendom van 828 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 960C en dit tegen de verkoopprijs 
van € 10.151,28  
inneming 7A : volle eigendom van 45 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 861M en dit tegen de verkoopprijs 
van € 560,25  
inneming 7B : volle eigendom van 19 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 854L en dit tegen de verkoopprijs 
van € 336,55 
inneming 8 : volle eigendom van 44 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 855B en dit tegen de verkoopprijs 
van € 647,80 
inneming 9 : volle eigendom van 720 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr.853F en dit tegen de verkoopprijs 
van € 2.689,20 
pachtverbrekingsschade voor inneming 6 tegen een vergoeding van € 728,64 
pachtverbrekingsschade voor inneming 9 tegen een vergoeding van € 633,60, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 



akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
19. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Innemingen 10-11-12-13. Ontwerpakte (verkoop). 
Goedkeuring. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : P. Casneuf bvba, Kasteeldreef 5, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef 
inneming 10 : volle eigendom van 543 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 747C en dit tegen de 
totale prijs van € 2.181,13 
inneming 11 : volle eigendom van 605 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845Z en dit tegen de 
totale prijs van € 2.840,69 
inneming 12 : volle eigendom van 586 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845A2 en dit tegen de 
totale prijs van € 3.112,57 
inneming 13 : volle eigendom van 986 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845B2 en dit tegen de 
totale prijs van € 4.035,75 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor innemingen 10-11-12-13 in dit 
dossier goed te keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkoper : P. Casneuf bvba, Kasteeldreef 5, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef 
inneming 10 : volle eigendom van 543 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 747C en dit tegen de 
totale prijs van € 2.181,13 
inneming 11 : volle eigendom van 605 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845Z en dit tegen de 
totale prijs van € 2.840,69 
inneming 12 : volle eigendom van 586 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845A2 en dit tegen de 
totale prijs van € 3.112,57 
inneming 13 : volle eigendom van 986 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 845B2 en dit tegen de 
totale prijs van € 4.035,75, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
 
20. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 14. Ontwerpakte (verkoop). Goedkeuring. 



Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : dhr. en mevr. Jurgen De Boever / Ann Irma De Simpelaere, Kapittel 27A, 9660 Brakel, 
ligging : Kasteeldreef ,  
inneming 14 : volle eigendom van 123 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 845C2 en dit tegen de verkoopprijs 
van € 831,50 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor inneming 14 in dit dossier goed te 
keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkoper : dhr. en mevr. Jurgen De Boever / Ann Irma De Simpelaere, Kapittel 27A, 9660 Brakel, 
ligging : Kasteeldreef,  
inneming 14 : volle eigendom van 123 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 845C2 en dit tegen de verkoopprijs 
van € 831,50, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
21. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 15. Ontwerpakte (verkoop). Goedkeuring. 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 



langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°. 
Feiten, context en argumentatie 
de verkoper : dhr. en mevr. Julien De Fauw / Maria De Meulemeester, Kasteeldreef 4, 9660 Brakel, 
ligging : Kasteeldreef ,  
inneming 15 : volle eigendom van 1004 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 846F en dit tegen de verkoopprijs 
van € 4.583,26 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor inneming 15 in dit dossier goed te 
keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkoper : dhr. en mevr. Julien De Fauw / Maria De Meulemeester, Kasteeldreef 4, 9660 Brakel, 
ligging : Kasteeldreef ,  
inneming 15 : volle eigendom van 1004 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 846F en dit tegen de verkoopprijs 
van € 4.583,26, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
22. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Innemingen 16-17. Ontwerpakte (verkoop). Goedkeuring. 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : dhr. Filip Baert, Doorn 3, 9688 Maarkedal, 
ligging : Kasteeldreef ,  
inneming 16 : volle eigendom van 774 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 841B en dit tegen de verkoopprijs 
van € 3.533,31, 
inneming 17 : volle eigendom van 89 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 842L en dit tegen de verkoopprijs 
van € 406,26; 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor innemingen 16-17 in dit dossier 
goed te keuren; 



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkoper : dhr. Filip Baert, Doorn 3, 9688 Maarkedal, 
ligging : Kasteeldreef ,  
inneming 16 : volle eigendom van 774 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 841B en dit tegen de verkoopprijs 
van € 3.533,31 
inneming 17 : volle eigendom van 89 m², zijnde perceel 5de afdeling, sectie C nr. 842L en dit tegen de verkoopprijs 
van € 406,26, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
23. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 18. Ontwerpakte (verkoop). Goedkeuring 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Nelly De Cooman, Wijkschoolstraat 11, 9860 Oosterzele 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als perceel 5de afdeling, sectie C nr. 842M 
inneming 18 : volle eigendom van 363 m²en dit tegen de verkoopprijs van € 1.657,10, 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor innemingen 18 in dit dossier goed te 
keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkoper : Nelly De Cooman, Wijkschoolstraat 11, 9860 Oosterzele 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als perceel 5de afdeling, sectie C nr. 842M 
inneming 18 : volle eigendom van 363 m²en dit tegen de verkoopprijs van € 1.657,10, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
24. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 19. Ontwerpakte (verkoop). Goedkeuring. 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 



De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Van der Linden Eric, Ruggebeekstraat 12, 9660 Brakel 
Van der Linden Hilde, Ruggebeekstraat 13, 9660 Brakel 
Van der Linden Koen, Kapellestraat 20, 9700 Oudenaarde 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als perceel 5de afdeling, sectie C nr. 842N  
inneming 19 : volle eigendom van 274 m²en dit tegen de verkoopprijs van € 1.250,81. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor innemingen 19 in dit dossier goed te 
keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkoper : Van der Linden Eric, Ruggebeekstraat 12, 9660 Brakel 
Van der Linden Hilde, Ruggebeekstraat 13, 9660 Brakel 
Van der Linden Koen, Kapellestraat 20, 9700 Oudenaarde 
ligging : Kasteeldreef en kadastraal gekend als perceel 5de afdeling, sectie C nr. 842N  
inneming 19 : volle eigendom van 274 m²en dit tegen de verkoopprijs van € 1.250,81, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
25. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Innemingen 20-21-22. Ontwerpakte (verkoop). Goedkeuring. 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 



(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : De Vos Armand / Daneels Erna, Haeyershoek 84, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef 
inneming 20 : volle eigendom van 217 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 815G en dit tegen de 
totale prijs van € 990,61 
inneming 21 : volle eigendom van 69 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 815H en dit tegen de 
totale prijs van € 314,99 
inneming 22 : volle eigendom van 33 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 815K en dit tegen de 
totale prijs van € 150,65; 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor innemingen 20 – 21 – 22 in dit 
dossier goed te keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkoper : De Vos Armand / Daneels Erna, Haeyershoek 84, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef 
inneming 20 : volle eigendom van 217 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 815G en dit tegen de 
totale prijs van € 990,61 
inneming 21 : volle eigendom van 69 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 815H en dit tegen de 
totale prijs van € 314,99 
inneming 22 : volle eigendom van 33 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 815K en dit tegen de 
totale prijs van € 150,65, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
26. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingsplan. Inneming 23. Ontwerpakte (verkoop). Goedkeuring. 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 23 augustus 2004 houdende de goedkeuring van de koepelmodule 45059/5 
met module 4a “subsidiëring van wegverlichting langs gewestwegen”, module 10a “de subsidiëring van de 
herinrichting van schoolomgevingen” en module 13f “nieuwe verbindende fietspaden langs de gewestwegen” voor 
de aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van het college d.d. 25 januari 2005 houdende de aanstelling van studiebureau “VDS”, Bruulstraat 47, 
9450 Haaltert als ontwerper.  
Het studiebureau “VDS” fusioneerde met het studiebureau Arcadis Belgium nv; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2013 houdende de goedkeuring van de bijakte (BE0100.260226 – 
21/05), opgemaakt door studiebureau Arcadis Belgium nv voor het voeren van de onderhandelingen betreffende de 
grondverwervingen in het dossier “aanleg van een fietspad langsheen de N462, Kasteeldreef”. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 november 2014 houdende de voorlopige goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 05 december 2017 houdende de definitieve goedkeuring van het 
onteigeningsplan d.d. 17 september 2014 met tabel der grondinnemingen voor de aanleg van een fietspad 
langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 12 juni 2017 houdende de goedkeuring van diverse verkoopbeloften 
(inneming 2-3-4-6-7a-7b-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23) en afstand van pacht en recht van 
voorkoop (inneming 3-4-6-9) voor de aanleg van een fietspad langsheen de gewestweg N462, Kasteeldreef. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte (verkoop) aan de gemeente Brakel, zijnde :  
de verkoper : Beké Herman / De Smet Monique, Kasteeldreef 14, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef 



inneming 23 : volle eigendom van 12 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 809F2 en dit tegen de 
totale prijs van € 44,82 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte voor inneming 23 in dit dossier goed te 
keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, zijnde : 
de verkoper : Beké Herman / De Smet Monique, Kasteeldreef 14, 9660 Brakel 
ligging : Kasteeldreef 
inneming 23 : volle eigendom van 12 m² en kadastraal gekend als 5de afdeling, sectie C nr. 809F2 en dit tegen de 
totale prijs van € 44,82, wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
27. Aankoop mobiele camera's ter bestrijding van overlast. Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring. 
Aanleiding 
Er werd een bestek met nr. 2019/024 “Aankoop mobiele camera's ter bestrijding van overlast.” opgesteld door de 
dienst grondgebiedzaken. 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 38.000,00 excl. btw of € 45.980,00 incl. 21% btw. 
Deze opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 2300000/GRO/0390 
(actie/raming 2019140481/2019170209). 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad. 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen. 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht. 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (de goed te keuren uitgave 
excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°. 
Feiten, context en argumentatie 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om dit bestek goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/024 en de raming voor de opdracht “Aankoop 
mobiele camera's ter bestrijding van overlast.”, opgesteld door de dienst grondgebiedzaken. De lastvoorwaarden 
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 38.000,00 excl. btw of € 45.980,00 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
28. Patrimonium. Leinstraat. Gratis grondafstand aan de gemeente. Ontwerpakte. Goedkeuring. 
Aanleiding 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 houdende goedkeuring van de gratis grondafstand van 
een wegenisoverschot t.h.v. Leinstraat 63 en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie C, nr. 701S (32ca) van de 
eigenaars, familie Leleu aan de gemeente Brakel. 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 03 september 2018 waarbij het college van burgemeester en schepenen de 



opdracht kreeg over te gaan tot het aanstellen van een notaris met het oog op het opmaken van een ontwerp van 
akte. 
De beslissing van het schepencollege d.d. 17 september 2018 houdende de aanstelling van notaris Caroline Olemans 
tot de opmaak en het verlijden van de akte. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41,11°. 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de ontwerpakte “kosteloze grondafstand” opgemaakt door Notaris Caroline Olemans, zijnde : 
-de afstanddoeners : Mevr. Agnès Leleu, De Saedeleerhelling 7 bus 801, 8370 Blankenberge 
                              dhr. Frans Leleu, Astridlaan 55 bus 303, 8370 Blankenberge 
                              dhr. Luc Leleu, Maaltebruggestraat 34, 9000 Gent 
-ligging : Leinstraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie C rn. 701S (32ca). 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om deze ontwerpakte "kosteloze grondafstand" goed te 
keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte “kosteloze grondafstand” opgemaakt door Notaris Caroline Olemans, zijnde  
-de afstanddoeners : Mevr. Agnès Leleu, De Saedeleerhelling 7 bus 801, 8370 Blankenberge 
dhr. Frans Leleu, Astridlaan 55 bus 303, 8370 Blankenberge 
dhr. Luc Leleu, Maaltebruggestraat 34, 9000 Gent 
-ligging : Leinstraat en kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie C rn. 701S (32ca), wordt goedgekeurd. 
Art.2 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris C. Olemans. 
29. Asfalteringswerken 2019. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36; 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 
Feiten, context en argumentatie 
In het kader van de opdracht “Asfalteringswerken 2019” werd er een bestek met nr. 2019/031 opgesteld door de 
Technische Dienst; 
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 225.368,85 excl. btw of € 272.696,31 incl. 21% btw; 
Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure; 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 2240000/GRO/0200 
(actie/raming 2019140111/2019140568); 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/031 en de raming voor de opdracht 
“Asfalteringswerken 2019”, opgesteld door de Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt € 225.368,85 excl. btw of € 272.696,31 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
Art.3 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 
Art.4 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
30. Mobiliteit. Samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie. 



Regelgeving 
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, artikel 26/1 en 26/2, ingevoegd bij het 
decreet van 10 februari 2012, (hierna ‘het Decreet’ te noemen); 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de 
organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid, artikel 2tot en met 12, 
(hierna ‘het Besluit’ te noemen); 
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat elke gemeente een Gemeentelijke Begeleidingscommissie 
(afgekort ‘GBC’) zal oprichten en ook de minimale samenstelling van de GBC vastlegt. 
Overwegende dat artikel 2 tot en met 5 van het Besluit nadere regels bevat omtrent de aanwijzing van de vaste, de 
variabele en adviserende leden. 
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 5 van het Besluit aan de gemeente toekomt adviserende leden van de 
GBC aan te wijzen;  
Overwegende dat artikel 26/1 van het Decreet bepaalt dat de gemeenteraad in het kader van participatie kan 
beslissen de vergaderingen van de GBC open te stellen voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld en de bevolking; 
Overwegende dat het volgens artikel 26/2 van het Decreet in sommige gevallen zinvol en noodzakelijk kan zijn de 
werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan te bundelen op bovengemeentelijk vlak. Deze beslissing komt 
volgens artikel 9, §1, tweede lid van het besluit toe aan het College van Burgemeester en Schepenen; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Artikel 1 
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC opgericht als multidisciplinair en 
beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum verantwoordelijk voor: 
1° de voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en, in voorkomend geval, de herziening van het 
gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan; 
2° de begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het 
duurzame lokale mobiliteitsbeleid. 
Artikel 2 
Met behoud van de toepassing van artikel 26/1, §2, derde lid van het Decreet en artikel 2en artikel 5 van het Besluit, 
worden de volgende adviserende leden toegevoegd aan de GBC: 
-één vertegenwoordiger per gemeentelijke politieke fractie 
-de burgemeester 
-de algemeen directeur 
-de adjunct-algemeen directeur 
-diensthoofd infrastructuur 
-diensthoofd openbare werken 
-stedenbouwkundig ambtenaar 
-milieuambtenaar 
-afgevaardigde van de lokale politie Brakel 
-afgevaardigde van de fietsersbond Brakel 
-afgevaardigde van de middenstandsraad Brakel 
-afgevaardigde van de seniorenraad Brakel 
-afgevaardigde van de jeugdraad Brakel 
-afgevaardigde van de culturele raad Brakel 
-afgevaardigde van de sportraad Brakel 
-afgevaardigde van Departement mobiliteit en openbare werken (MOW) 
-afgevaardigde van De Lijn 
-afgevaardigde van wegbeheerder gewestwegen (AWV) 
Deze adviserende leden worden uitgenodigd op elke vergadering van de GBC. 
Met betrekking tot dossiers in kader van ‘veilige schoolomgevingen’ worden volgende adviserende leden 
toegevoegd:  
-afgevaardigde van het Groene Lilare te Brakel, 
-afgevaardigde van het Instituut Stella Matutina en Sint-Franciscusinstituut te Brakel 
-afgevaardigde van Atheneum Brakel 
-afgevaardigde Basisschool De Rijdtmeersen 
-afgevaardigde Viso Cor Mariae  
-afgevaardigde Gemeentelijke basisschool Klavertje Vier en kleuterschool ’t Knuffeltje 



-afgevaardigde Vrije Kleuterschool Valkenberg 
-afgevaardigde Basisschool St.-Augustinus 
-afgevaardigde Zwalmnestje 
-afgevaardigde Buitenschoolse kinderopvang ’t Narrenschip 
Met betrekking tot dossiers in kader van ‘fietspadendossiers en dossiers wegenis- en rioleringswerken’ worden 
volgende adviserende leden toegevoegd:  
-afgevaardigde van Farys 
-afgevaardigde van Aquafin 
-afgevaardigde van VMM 
-afgevaardigde van Fluvius 
-afgevaardigde van de studiebureau’s 
Artikel 3 
De schepen van Mobiliteit wordt aangewezen als voorzitter van de GBC. In geval van verhindering, kan de voorzitter 
deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van het College of een gemeentelijke ambtenaar. 
31. Overstromingsgebied Everbeek-beneden "Terkleppebeek". Grondinnemingen. Inneming 6. Ontwerpakte 
(verkoop en afstand van voorkooprecht). Goedkeuring. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11° ; 
De samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 16 februari 2005 gesloten tussen 
de gemeente Brakel en de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de gemeente instaat voor de grondverwervingen en 
waarbij de provincie de bouwwerkzaamheden voor zijn rekening neemt; 
Het ministerieel besluit d.d. 06 juli 2009 houdende goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 
“Overstromingsgebied Everbeek-Beneden – Terkleppebeek” te Brakel, bestaande uit bestemmingsplan met 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en onteigeningsplan; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 mei 2012 houdende goedkeuring van het onteigeningsplan en houdende 
opdracht aan het college om over te gaan tot de grondinnemingen; 
Het schrijven van 11 juli 2014 van de nv Arcadis Belgium houdende de ontwerpovereenkomst voor diensten m.b.t. 
de grondinnemingen voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 houdende de goedkeuring van de verkoopbelofte voor de 
innemingen 1-2-3-4-5-6-8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 en 23 voor de realisatie van het overloopgebied 
Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van het schepencollege d.d. 18 januari 2017 houdende de aanstelling van notaris Olemans tot de 
opmaak en het verlijden van de akten inzake de grondinnemingen voor de realisatie van het overloopgebied 
Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d.03 september 2018 houdende de goedkeuring van de ontwerpakte voor de 
innemingen 4-11-15 voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de goedkeuring van :  
- de verkoopbelofte voor de inneming 7, 
- de overeenkomst van afstand van voorkooprecht voor de innemingen 5 en 6, 
- de overeenkomst van afstand van pacht en voorkooprecht voor de innemingen 16 en 23 
-de ontwerpakten voor de innemingen 16 en 23 en dit voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek 
Everbeek-beneden; 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de onderstaande ontwerpakte (verkoop - afstand van voorkooprecht) : 
Inneming nr. 6 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie B nr. 1430A met een oppervlakte van 28a80ca 
omvattende :  
-verkoper : Deglas Frans, Vluchtenboerstraat 4, 9890 Gavere, 
                 Deglas Françoise, Vossestraat 13A, 9890 Gavere; 
-verkoop in volle eigendom (28a80ca) : € 10.759,92 
-pachters : dhr. en mevr. Verkest Kris / Somers Marleen, Lessensestraat 36, 9660 Brakel. 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte (verkoop - afstand van voorkooprecht) 
voor inneming 6 in dit dossier goed te keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop – afstand van voorkooprecht), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente 
Brakel, wordt goedgekeurd, zijnde :  
Inneming nr. 6 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie B nr. 1430A met een oppervlakte van 28a80ca 



omvattende :  
-verkoper : Deglas Frans, Vluchtenboerstraat 4, 9890 Gavere, 
                 Deglas Françoise, Vossestraat 13A, 9890 Gavere; 
-verkoop in volle eigendom (28a80ca) : € 10.759,92 
-pachters : dhr. en mevr. Verkest Kris / Somers Marleen, Lessensestraat 36, 9660 Brakel. 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
32. Overstromingsgebied Everbeek-beneden "Terkleppebeek". Grondinnemingen. Inneming 13. Ontwerpakte 
(verkoop). Goedkeuring. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°. 
De samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 16 februari 2005 gesloten tussen 
de gemeente Brakel en de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de gemeente instaat voor de grondverwervingen en 
waarbij de provincie de bouwwerkzaamheden voor zijn rekening neemt; 
Het ministerieel besluit d.d. 06 juli 2009 houdende goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 
“Overstromingsgebied Everbeek-Beneden – Terkleppebeek” te Brakel, bestaande uit bestemmingsplan met 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en onteigeningsplan; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 mei 2012 houdende goedkeuring van het onteigeningsplan en houdende 
opdracht aan het college om over te gaan tot de grondinnemingen; 
Het schrijven van 11 juli 2014 van de nv Arcadis Belgium houdende de ontwerpovereenkomst voor diensten m.b.t. 
de grondinnemingen voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 houdende de goedkeuring van de verkoopbelofte voor de 
innemingen 1-2-3-4-5-6-8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 en 23 voor de realisatie van het overloopgebied 
Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van het schepencollege d.d. 18 januari 2017 houdende de aanstelling van notaris Olemans tot de 
opmaak en het verlijden van de akten inzake de grondinnemingen voor de realisatie van het overloopgebied 
Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d.03 september 2018 houdende de goedkeuring van de ontwerpakte voor de 
innemingen 4-11-15 voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de goedkeuring van :  
- de verkoopbelofte voor de inneming 7, 
- de overeenkomst van afstand van voorkooprecht voor de innemingen 5 en 6, 
- de overeenkomst van afstand van pacht en voorkooprecht voor de innemingen 16 en 23 
-de ontwerpakten voor de innemingen 16 en 23 en dit voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek 
Everbeek-beneden; 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de onderstaande ontwerpakte (verkoop) : 
Inneming nr. 13 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie B nr. 1453C met een oppervlakte van 6a60ca omvattende 
:  
-verkoper : Doclo Connie, Tamelbroekstraat 8A, 9660 Brakel, 
-verkoop in volle eigendom (06a60ca) : € 2.559,68 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte (verkoop) voor inneming 13 in dit dossier 
goed te keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, wordt goedgekeurd, 
zijnde :  
Inneming nr. 13 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie B nr. 1453C met een oppervlakte van 06a60ca 
omvattende :  
-verkoper : Doclo Connie, Tamelbroekstraat 8A, 9660 Brakel, 
-verkoop in volle eigendom (06a60ca) : € 2.559,68 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
33. Overstromingsgebied Everbeek-beneden "Terkleppebeek". Grondinnemingen. Inneming 3-14. Ontwerpakte 
(verkoop). Goedkeuring 



Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 1°. 
De samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 16 februari 2005 gesloten tussen 
de gemeente Brakel en de provincie Oost-Vlaanderen, waarbij de gemeente instaat voor de grondverwervingen en 
waarbij de provincie de bouwwerkzaamheden voor zijn rekening neemt; 
Het ministerieel besluit d.d. 06 juli 2009 houdende goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 
“Overstromingsgebied Everbeek-Beneden – Terkleppebeek” te Brakel, bestaande uit bestemmingsplan met 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en onteigeningsplan; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 14 mei 2012 houdende goedkeuring van het onteigeningsplan en houdende 
opdracht aan het college om over te gaan tot de grondinnemingen; 
Het schrijven van 11 juli 2014 van de nv Arcadis Belgium houdende de ontwerpovereenkomst voor diensten m.b.t. 
de grondinnemingen voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 09 januari 2017 houdende de goedkeuring van de verkoopbelofte voor de 
innemingen 1-2-3-4-5-6-8-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 en 23 voor de realisatie van het overloopgebied 
Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van het schepencollege d.d. 18 januari 2017 houdende de aanstelling van notaris Olemans tot de 
opmaak en het verlijden van de akten inzake de grondinnemingen voor de realisatie van het overloopgebied 
Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d.03 september 2018 houdende de goedkeuring van de ontwerpakte voor de 
innemingen 4-11-15 voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek Everbeek-beneden; 
De beslissing van de gemeenteraad d.d. 25 februari 2019 houdende de goedkeuring van :  
- de verkoopbelofte voor de inneming 7, 
- de overeenkomst van afstand van voorkooprecht voor de innemingen 5 en 6, 
- de overeenkomst van afstand van pacht en voorkooprecht voor de innemingen 16 en 23 
-de ontwerpakten voor de innemingen 16 en 23 en dit voor de realisatie van het overloopgebied Terkleppebeek 
Everbeek-beneden; 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de onderstaande ontwerpakte (verkoop) : 
-verkoper : Peirlinck Lucienne, Tamelbroekstraat 10, 9660 Brakel, 
                 Provez Luc /Peirlinck Cindy, Tamelbroekstraat 10, 9660 Brakel 
Inneming nr. 3 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie B nr. 1461E met een oppervlakte van 37a70ca,  
Inneming nr. 14 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie B nr. 1456C met een oppervlakte van 6a21ca  
-verkoop in volle eigendom (37a70ca + 6a21ca) tegen de totale prijs van € 15.481,71 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontwerpakte (verkoop) voor innemingen 3 - 14 in dit 
dossier goed te keuren; 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
Art.1 : De ontwerpakte (verkoop), opgemaakt door notaris Olemans, aan de gemeente Brakel, wordt goedgekeurd, 
zijnde :  
-verkoper : Peirlinck Lucienne, Tamelbroekstraat 10, 9660 Brakel, 
                 Provez Luc / Peirlinck Cindy, Tamelbroekstraat 10, 9660 Brakel 
Inneming nr. 3 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie B nr. 1461E met een oppervlakte van 37a70ca,  
Inneming nr. 14 : kadastraal gekend als 7de afdeling, sectie B nr. 1456C met een oppervlakte van 6a21ca  
-verkoop in volle eigendom (37a70ca + 6a21ca) tegen de totale prijs van € 15.481,71 
Art.2 : Voorzitter A. De Croo en de Algemeen Directeur J. De Mets worden gemachtigd tot het ondertekenen van de 
akte. 
Art.3 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan notaris Olemans. 
34. Creat. Dorpskern. Aankoop bloembakken. Gunning. Goedkeuring. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad; 
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen; 
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341 betreffende het 
bestuurlijk toezicht; 
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 



overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen; 
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 92 (de geraamde waarde excl. btw bereikt 
de drempel van € 30.000,00 niet); 
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen; 
Feiten, context en argumentatie 
Kennisnemend van de offerte nr. OK 45333 van Creat (VVS nv) voor de aankoop van 15 bloembakken; 
Deze uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 23.460,00 excl. btw of € 28.386,60 incl. 21% btw; 
Voorstel om deze opdracht tot stand te brengen bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte 
waarde); 
Voorstel om deze opdracht te gunnen via FARYS CVBA, Stropstraat 1 te 9000 Gent, tegen het totaalbedrag van € 
23.460,00 excl. btw of € 28.386,60 incl. 21% btw voor het leveren van 15 bloembakken op het Marktplein; 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode 2240000/GRO/0200 
(actie/raming 2019140103/2019140560); 
Een visum is vereist, op 20 maart 2019 werd een visumaanvraag ingediend, en de financieel directeur verleende nog 
geen visum; 
Met 15 stemmen voor (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine 
Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, 
Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos), 8 onthoudingen (Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan 
Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez) 
Besluit 
Art.1 : Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2019/033 en de raming voor de opdracht 
“Creat. Dorpskern. Aankoop bloembakken.”. De raming bedraagt € 23.460,00 excl. btw of € 28.386,60 incl. 21% btw. 
Art.2 : Bovengenoemde opdracht komt tot stand bij wijze van de aanvaarde factuur (overheidsopdracht van 
beperkte waarde). 
Art.3 : Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de ontwerper. 
Art.4 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 
Art.5 : Deze opdracht wordt gegund aan FARYS CVBA, Stropstraat 1 te 9000 Gent, tegen het totaalbedrag van € 
23.460,00 excl. btw of € 28.386,60 incl. 21% btw mits het verkrijgen van een visum, voor het leveren van 15 
bloembakken op het Marktplein. 
Art.6 : Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder en aan de financiële 
dienst van onze gemeente. 
35. ICT. Toetreding tot de opdrachtencentrale van stad Brugge voor de aankoop van ICT-producten. 
Goedkeuring 
Aanleiding 
Kennisnemend van het vernieuwd communicatie raamcontract Stad Brugge fase 2. 
Regelgeving 
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017. 
Feiten, context en argumentatie 
Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om het vernieuwde raamcontract goed te keuren. 
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 
Besluit 
De beslissing wordt genomen om in te stappen in het vernieuwde "Communicatie raamcontract Stad Brugge fase 2". 
36. Agendapunt toegevoerd overeenkomst art. 21 decreet Lokaal Bestuur door raadslid Lenvain betreffende 
"Plant een boom". 
Aanleiding 
Schrijven op naam van raadslid Veronique Lenvain d.d. 14/03/2019 omtrent de vraag "Plant een boom"   
Regelgeving 
decreet lokaal bestuur, art. 21 van 22 december 2017 
Feiten, context en argumentatie 
Naar aanleiding van het debat over het milieubehoud en de vele manifestaties daaromtrent , dient het Vlaams 
Belang Brakel een voorstel in. Als wij als groene gemeente een effectieve bijdrage willen leveren aan dat debat en 
een voorbeeld willen stellen voor onze bevolking, moeten we kunnen rekenen op de medewerking van ons 
gemeentebestuur.   



 
Ons voorstel gaat erom inheemse (fruit) bomen of struiken aan te bieden in onze gemeente, want elke boom telt. 
De jeugd zou in samenwerking met onze scholen en jeugdbewegingen kunnen constructief mee bomen en struiken 
verkopen op woensdagmiddag en in de weekends. Van schoolverzuim is dan ook geen sprake meer en zo helpt de 
jeugd echt mee aan het milieu.  
 
De rol van onze gemeente zou kunnen zijn, indien bv. er 1000 boompjes (of veel meer) worden aangekocht, dat de 
gemeente garant staat voor die aankoop en een plaats in de gemeente voorzien om de resterende boompjes te 
planten, indien deze niet allemaal verkocht zouden worden bij de inwoners. Zo zouden ook inwoners, die geen 
plaats of mogelijkheid hebben tot het planten in eigen tuin, zoals appartement-bewoners, een aankoop kunnen 
overwegen. 
We denken aan volgende soorten inheemse bomen en struiken : 
- lijsterbes: overvloedige bloei en laat in het najaar nog bessen voor lijsters.  
- tamme kastanje: prachtige boom die veel vruchten levert (staat veel in Burreken).        
- zomerlinde: solitaire boom voor alle gronden. wel sterke wortelopslag.  
- gewone es: vooral voor natte gronden.  
- haagbeuk: traag groeiende boom/haag. 
- zomereik: algemeen op zware grond. 
- mispelaar: traag groeiende boom/struik die breed uitgroeit en een mooie parasol vormt; de mispels lenen zich in 
het najaar voor direct verbruik of voor confituur. 
- kardinaalshoed: geen boom maar een struik die overvloedig bloeit en in het najaar schitterend rood verkleurt. 
Vooral voor bermen. 
- meidoorn: verschillende soorten vooral geschikt voor struikgewas 
- gewone vlierboom: schitterende struikboom voor taluds. Levert grote witte bloemschermen en dit bessen die zeer 
gewild zijn als grondstof voor geneeskrachtige siropen. Deze zijn barstensvol vitamine C. 
-  hazelaar: eerder een struik dan een boom maar erg geschikt voor hagen. 
- Inheemse fruitbomen. 
 De voordelen van deze actie : 
1: De positieve uitstraling en medewerking van onze gemeente naar aanleiding van de milieuproblematiek. 
2: Beschermen van onze streekidentiteit en het behoud van het landelijke karakter. 
3: Aanzwengelen van toerisme en de bijhorende economische troeven. 
4: Een jaarlijks oogstfeest voor de toekomst. 
5: Meer groen, betekent meer zuurstof in onze gemeente. 
6: De inheemse bomen terug in onze gemeente laten groeien. 
7: De jeugd ECHT laten meewerken op een positieve mogelijkheid voor ons milieu. 
Vraagt onze fractie aan de gemeenteraad van Brakel te beslissen over de voorgestelde actie ”PLANT EEN BOOM“ 
De gemeenteraad van Brakel beslist tot het inrichten van de actie  
”PLANT EEN BOOM“, met volgende artikelen: 
Artikel 1: De gemeente staat garant voor de aankoop van de inheemse bomen en struiken. 
Artikel 2: De gemeente stelt een plaats ter beschikking voor het aanplanten en organiseert het beheer. 
Artikel 3: De gemeente promoot de actie en moedigt de medewerking van onze scholen en jeugdverenigingen aan. 
Met 8 stemmen voor (Bart Morreels, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq, Franky 
Bogaert, Johan Thomas, Kris Wattez), 15 stemmen tegen (Alexander De Croo, Stefaan Devleeschouwer, Marleen 
Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, Marcel Saeytijdt, Andre 
Flamand, Delphine Bogaert, Amber Coppens, Johnny Roos, Sabine Burens, Karen Vekeman, Wesley Roos) 
Besluit 
Enig artikel: Voorliggend punt wordt niet goedgekeurd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u00. 
 

 
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld. 

 
Namens de gemeenteraad, 

 
 
 



De Algemeen Directeur, 
Jurgen De Mets 
 
 
 
 

De Voorzitter Gemeente- en OCMW raad, 
Alexander De Croo 

 
 

 


