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De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 25 januari 2021 
Bespreking 

Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
2. Politieverordening van de burgemeester van 28 januari 2021 naar aanleiding van de 
aangekondigde protestactie dd. 30 januari 2021 op het grondgebied van de gemeente Brakel. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman stelt niet akkoord te kunnen gaan het gebruik van Vlaamse symbolen op deze manifestatie. 
Raadslid V. Lenvain deelt mee zich te distantiëren van deze actie. 
3. Adviesraden. Algemeen reglement houdende de werking en organisatie van de gemeentelijke 

seniorenraad, middenstandsraad, jeugdraad, culturele raad, sportraad en adviesraad toerisme. 
Bespreking 
Met éénparigheid wordt het reglement goedgekeurd. 
4. Adviesraden. Huishoudelijk reglement adviesraad toerisme. 
Bespreking 

Met éénparigheid wordt het reglement goedgekeurd. 
Grondgebied 

5. Aanvraag omgevingsvergunning voor het bijstellen van een bestaande verkaveling voor de site 
gelegen tussen de Kasteelstraat en de Spoorwegstraat met referentie OMV2020107416. Zaak der wegen 
voorleggen aan gemeenteraad. Beslissing. 
Bespreking 
Raadslid J. Haegeman stelt een vraag rond de (impact op) mobiliteit van dit project. 
Raadslid V. Lenvain stelt een vraag betreffende de toekomst van de kapel. 

Openbare Werken 
6. Patrimonium. Eigendom hoek Lepelstraat / St.-Apolloniastraat. Verkoop via BIDDIT.BE. 
Goedkeuring. 
Bespreking 
Met éénparigheid wordt de verkoop goedgekeurd. 
7. Gebouwen. IBO. Vervangen verwarmingsketel. Gunning bij hoogdringendheid. 
Bespreking 

De raadsleden nemen kennis van het besluit dd. 18 januari 2021. 
Financiële Dienst 
8. Goedkeuring jaarrekening 2019 gemeente door de Gouverneur. Kennisname. 

Bespreking 
De raadsleden nemen kennis van het schrijven dd. 18 januari 2021. 
9. Jaarlijkse rapportering: klachten 2020. 
Bespreking 

De raadsleden nemen kennis van het verslag 2020. 
10. Punt toegevoegd met éénparigheid van stemmen overeenkomstig art. 23 decreet lokaal bestuur 
"Gemeentelijk onderwijs. Verkiezingsreglement Schoolraad (geleding ouders)." 
Bespreking 
Met éénparigheid wordt het reglement goedgekeurd. 
Na de onderbreking voor de OCMW-raad worden vragen gesteld door: 

Raadslid J. Haegeman betreffende 
1° De beslissing tot het behoud van de pastorij in de Serpentestraat en de impact op het project van de podiumzaal 
2° De beoogde samenwerking met andere lokale besturen in verband met het nieuwe zwembad 
3° De verplaatsing van het wielermonument 
4° De verkeerssituatie ter hoogte van het kruispunt Jagersstraat-Meerbeekstraat 
Raadslid V. Lenvain betreffende 
1° Het starten van een kinderopvang in het Groene Lilare te Opbrakel en de impact op de werking van het IBO 

2° De stand van zaken betreffende de plannen van het nieuwe zwembad in relatie tot de heraanleg langsheen het 

jeugdhuis 
3° Mogelijke locaties voor het skateterrein 
4° Het live-uitzenden van de gemeenteraad 



Fractieleider B Morreels betreffende 
1° Mogelijke locaties voor het skateterreiin 
2° De stand van zaken inzake de bouw van de Kunstacademie/podiumzaal en de visie op een eventueel nieuw 
administratief centrum op het Marktplein 

3° De beoogde samenwerking met andere lokale besturen in verband met het nieuwe zwembad 

4° De plannen in verband met de werken op de Ronsesestraat 
Fractleleider H. Declercq betreffende 
1° De plannen voor het nieuwe zwembad in relatie tot de heraanleg langsheen het jeugdhuis 
2° Eventuele plannen voor een nieuw administratief centrum 
3° Het live-uitzenden van de gemeenteraad 
 

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, 
Marcel Saeytijdt 

 
 

 


