MEDEDELING: COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
6 JULI 2020
Brakel, 7 juli 2020
Het college van burgemeester en schepenen en vast bureau kwam samen op 6 juli 2020.

Naast een reeks van “interne dossiers” (personeelszaken, tijdelijke politiereglementen, doortochten,
samenwerkingsverbanden …), kwamen individuele dossiers rond ruimtelijke ordening aan bod.

Het college heeft principieel beslist het project van een hondenlosloopweide te laten uitwerken op een
perceel tussen de Herreweg en het gemeentelijk recreatiedomein.

De overheidsopdracht betreffende het bepoten van de vijver op het recreatiedomein en het snoeien
van laanbomen werden gegund.

Kennis is genomen van offertes betreffende het aanleggen van een geboortepark, het reinigen van
voetpaden en het vellen van laanbomen met uitfrezen boomwortels op diverse locaties.

Het programma met het oog op het vervangen van verouderde openbare verlichting door “Led-lampen”
worden verder uitgevoerd. Vernieuwde openbare verlichting wordt geplaatst te Leierwaarde, Hemelrijk,
Kanakkendries.

Kennis is genomen van de resultaten van snelheidsmetingen te:



Gentsestraat 15 (29 mei tot en met 29 juni), 21.573 bewegingen, waarvan 0.46% te snel reden
Kloosterstraat 26 (29 mei tot en met 29 juni), 7.143 bewegingen, waarvan 0.21% te snel reden
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De jaarlijkse premies voor ander-validen werden goedgekeurd.De elektrische deelwagen wordt
verplaatst van parking Tirse naar parking Vierschaar.

Tenslotte werd het ontwerp van openbaar vervoerplan – uitgewerkt binnen de vervoersregio –
goedgekeurd.
DANK DIT BERICHT VERDER TE VERSPREIDEN
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