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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 23 maart 2020 samen en nam volgende besluiten. 
 
Secretariaat 

Secretariaat 

AGENDA 
 
Secretariaat 

1. Goedkeuring notulen vorig college dd. 16 maart 2020 

Goedkeuring. 
Grondge bied  

2. Aanvraag omgevingsvergunning betreffende bouwen poolhouse met openluchtzwembad op perceel gelegen te 
Brakel Leinstraat .  

Vergunning. 

3. Aanvraag omgevingsvergunning betreffende 4 woningen halfopen en 1 open bebouwing op perceel gelegen te 
Brakel Kuiterlos.  

Vergunning. 

4. Aanvraag stedenbouwkundig attest op naam van Gosseye Jo voor gronden gelegen te Brakel/Everbeek, 
Bergstraat, sectie B nrs. 1002A-1003f.  

Aflevering. 

5. Afgeleverde verkavelingsvergunning voor 2*2 loten (gemeente) te Hollebeekstraat 22. Besluit van de Bestendige 
Deputatie betreffende aktename van het verzaken aan de in eerste aanleg bekomen vergunning en het 
intrekken van de lopende aanvraag door de aanvragers.  

Kennisname. 

6. Geweigerde omgevingsvergunning (gemeente) voor reliëfwijziging op perceel gelegen te Brakel/Opbrakel, 
Leinstraat. Beroep ingediend bij de Bestendige Deputatie door aanvrager. 

Kennisname. 

7. Inzameling luierafval bij crèches en onthaalmoeders. Standpunt college. 

Beslissing. 
Openbare Werke n 

8. Werklijst voor de periode 24 maart t.e.m. 30 maart 2020. 

Goedkeuring. 

9. Proximus. Aanvraag vergunning tot 2 handboring, legging SRV en HPDE (152 meter) en plaatsen nieuwe bak te 
Industrielaan. Vergunning. 

Goedkeuring. 
Financiële Die nst  

10. Goedkeuren bestelbonnen. 

Goedkeuring. 
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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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