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BEKENDMAKING LIJST BESLUITEN DOOR DE BURGEMEESTER 
 
(Artikel 285 en 287 Decreet Lokaal Bestuur) 
 
Het college van burgemeester en schepenen kwam op 10 juli 2019 samen en nam volgende besluiten. 

 
 

AGENDA 
 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorig college dd. 8 juli 2019 

Goedkeuring. 

2. Gebruik lokalen en materialen. 

Goedkeuring. 

3. Tijdelijk politiereglement nav een buurtfeest in de Lozelandstraat op 3 augustus 2019. 

Goedkeuring. 

4. Tijdelijk politiereglement nav Everbeekse wandeltochten 28 juli 2019. 

Goedkeuring. 

5. Zwembad Poseidon. Vraag tot afwijking overeenkomstig art. 10 reglement op zwemlessen. 

Goedkeuring. 

6. Personeel. Aanstelling parkwachter (contractueel, bepaalde duur). 

Aanstelling. 

7. Burreken 27. E-mail betrokken landbouwer + ontwerp-repliek. Ontwerp antwoord namens gemeente. 

Goedkeuring. 

8. Schrijven betreffende onderhoud beplanting ter hoogte van Industrielaan 42A te 9660 BRAKEL.  

Beslissing. 

9. Aanvraag omgevingsvergunning betreffende verbouwen van autobergplaats, deels slopen en 
herbouwen aansluitend woning bijgebouw op perceel Brakel/Michelbeke te Brakel Lepelstraat 12.  

Vergunning. 

10. Aanvraag omgevingsvergunning betreffende aanpassingswerken bijkeuken op perceel 
Brakel/Nederbrakel te Brakel Termergelstraat 24.  

Vergunning. 

11. Aanvraag  wijzigingsverzoek voor uitbreiden en verbouwen van winkelpand en magazijn gelegen te 
Brakel/Nederbrakel,  Industrielaan 10. Goedkeuring College met nieuw O.O. en adviezen. Beslissing. 

http://www.brakel.be/


_______________________________________________________________________________ 
Gemeente Brakel – Marktplein 1 – 9660 Brakel 
www.brakel.be 
 

2 

Goedkeuring. 

12. Vraag tot verzaking aan de verkaveling met referentie V2017/024, gelegen te Rekestraat.  

Weigering. 

13. Aanvraag omgevingsvergunning betreffende aanleggen van zwembad op perceel sectie C nr. 304E te 
Brakel Geraardsbergsestraat 72.  

Weigering. 

14. Geweigerde omgevingsvergunning betreffende het bouwen van een woning te Vijverdal. Beslissing 
bestendige deputatie tot weigeren beroep. 

Kennisname. 

15. Afgeleverde omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden thv Terwalle. Tweede beroep 
ingesteld door derden. 

Kennisname. 

16. Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuring. 

tariaat 
Algemeen Directeur      Burgemeester - Voorzitter 
 
 
J. De Mets       S. Devleeschouwer 
 

Klacht indienen? 
 
Indienen van een  klacht bij de toezichthoudende overheid? 
Wie een klacht wenst in te dienen kan dit - overeenkomstig artikel 287 en 326 decreet Lokaal Bestuur - bij 
de Gouverneur via 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer 
 
Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende 
adres: 
Agentschap Binnenlands Bestuur 
VAC Herman Teirlinck Brussel 
Havenlaan 88, bus 70 
1000 Brussel 
 
Inzage krijgen? 
 
Wie inzage wenst in één van de punten opgenomen in voornoemde lijst, kan hieromtrent een vraag tot 
openbaarheid van bestuur invullen op de gemeentelijke website www.brakel.be  thuisloket  
secretariaat  openbaarheid van bestuur  
 
Je kan ook je vraag op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: 
Gemeente Brakel 
Tav het secretariaat 
Marktplein 1 
9660 Brakel 
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