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De voorzitter opent de vergadering om 20u00.

Openbaar
Secretariaat

1.

Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 10 juli 2019.

Bespreking
Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag.

2.
Punt toegevoegd cfr. artikel 19 decreet Lokaal Bestuur. "Studie “second opinion” mobiliteit
Nederbrakel – kennisname, verduidelijking, kosten en gevolgen en voorstel betreft circulatieplan –
mobiliteit centrum Nederbrakel."
Bespreking
Op vraag van de voorzitter van de gemeenteraad worden verklaringen afgelegd bij voorliggend punt
door de fractleiders-raadsleden Bart Morreels, Kris Wattez, Veronique Lenvain, Hedwin De Clercq,
Jan Haegeman.
De studie die in volle vakantieperiode is opgesteld, gebeurde zonder inspraak vanwege lokale
actoren (bewoners, zelfstandigen, adviesraden,..). Ook de oppositie werd hierin niet gekend via
bijvoorbeeld een voorafgaandelijke bespreking in een commissie of op de gemeenteraad.
Opzet van voorliggend voorstel is het verkeer afkomstig uit het "noorden" van Nederbrakel op
snellere manier het centrum te laten inrijden. Dit als alternatief voor de twee bestaande lussen via
respectievelijk de Meerbeekstraat en Driehoekstraat. Om het probleem ter hoogte van de
Wielendaalstraat met Kasteelstraat op woensdag op te vangen wordt voorgesteld de wekelijke markt
in de Hoog- en Neerstraat te verplaatsen naar het deel van de Neerstraat voorbij de toegang naar de
Vierschaar. Dit voorstel zal daarnaast het aantal bewegingen in de Meerbeekstraat richting de
aansluiting met de Haeyershoek) en in de Driehoekstraat ter hoogte van de uitgang van de school
laten dalen.
De voorzitter van de gemeenteraad verklaart naar aanleiding hiervan dat dit voorstel:

- het weefsel van de wekelijkse markt zal aantasten en de beleving een pak minder zal zijn met
daarnaast ook de impact voor drie horecazaken voor wiens deur de wekelijkse markt zou worden
weggenomen.
- het verkeer dat het centrum via het "noorden" wenst te verlaten, hiervoor wellicht het Marktplein
zal gebruiken. Momenteel gebruiken meer dan 1000 bestuurders dagelijks de Wielendaalstraat.
Indien deze het Marktplein gaan gebruiken, zal de visie van een autoluw Marktplein geschaad
worden en stijgt de druk ter hoogte van de uitgang van het sociaal project en de bib ter hoogte van
het Marktplein en ter hoogte van de uitgang van het lager onderwijs in de T. Brakelstraat en ter
hoogte van de kinderopvang langsheen de verbindingsweg.
- de wijk "Vierschaar" is niet geschikt om op woensdag alle verkeer afkomstig uit KasteelstraatStationsstraat-Wielendaalstraat te verwerken.
- het centrum uit het "noorden" op wandelafstand bereikbaar is met gebruik van parking Tirse.
Hierop volgen enkele geanimeerde uitwisselingen.
Raadslid J. Haegeman vraagt de voorzitter eerst en vooral zijn rol van voorzitter ter harte te nemen
en ook andere leden van de meerderheid het woord te geven. Met creativiteit moet een oplossing
gevonden worden.
Met 6 ja-stemmen en 14 nee-stemmen wordt het voorstel verworpen.
Hierop stelt raadslid J. Thomas een vraag betreffende het uitvoeren van flankerende maatregelen
(betere aanduiding, sensoren,..) en de visie om een eventuele aanpassing van het kruispunt
Meerbeekstraat-Jagersstraat in samenspraak met het agentschap wegen en verkeer aan te pakken.
Raadslid B. Morreels vraagt ook aandacht voor de toekomstige circulatie van en naar het te bouwen
zwembad.
Raadsleden J. Haegeman en K. Wattez stellen dat het mobiliteitsbeleid nog zal dienen breder en
dieper ingevuld te worden en dat dit vooraf zou dienen besproken te worden op een commissie en
dit ook na inbreng van lokale aktoren.
Hierop worden mondelinge vragen gesteld door:
- fractieleider H. De Clercq naar aanleiding van de diefstal op de dienst adviesraden en de visie rond
het gebruik van camera's op het Marktplein.
- raadslid F. Bogaert naar aanleiding van vandalisme in de Nieuwstraat en de visie rond het gebruik
van camera's hiervoor.
- raadslid J. Haegeman betreffende het schrappen van het project van het omnissportterrein en het
plaatsen van twee doelen op het recreatiedomein.
- raadslid V. Lenvain en raadslid F. Bogaert betreffende het aantal melding van overlast en de
veiligheid op het recreatiedomein.
- raadslid B. Morreels betreffende de vraag tot het publiceren van een oproep in het infomagazine
om op zondagmorgen geen lawaai te maken in het belang van duivenmelkers.

De voorzitter sluit de vergadering om 22u00.
Aldus beslist in zitting, de datum als voormeld.
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