
 

ZITTINGSVERSLAG 
GEMEENTERAAD 

29 MAART 2021 

 
 
 

Aanwezig: Marcel Saeytijdt, Voorzitter Gemeente- en OCMW raad 
Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Sabine Hoeckman, Marc De Pessemier, Marin Devalck, 
Schepenen 
Andre Flamand, Hedwin De Clercq, Lien Braeckman, Jan Haegeman, Veronique Lenvain, Bart 
Morreels, Delphine Bogaert, Johnny Roos, Amber Coppens, Sabine Burens, Karen Vekeman, 

Franky Bogaert, Wesley Roos, Saskia Schoutteten, Andre Soetens, Raadsleden 
Bianca De Staercke, Adjunct-Algemeen Directeur 
Jurgen De Mets, Algemeen Directeur 

Verontschuldigd: Stefaan Devleeschouwer, Burgemeester 
Alexander De Croo, Raadslid 

Afwezig: / 

De voorzitter opent de vergadering om 20u00. 
 
Openbaar 
Secretariaat 
1. Goedkeuring notulen vorige gemeenteraad 22 februari 2021 
Bespreking 

Er worden geen opmerkingen gemaakt bij het ontwerp van notulen en zittingsverslag. 
Grondgebied 
2. Patrimonium. Aankoop gronden ter hoogte van Beekstraat. 
Bespreking 
Raadslid V. Lenvain stelt een vraag betreffende de visie rond de invulling van het terrein. 
Hierop wordt het punt goedgekeurd. 
3. Adviesraden. Huishoudelijk reglement milieuraad. 

Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt voorliggend punt goedgekeurd. 
Openbare Werken 
4. N48. Fietspad Ronsesestraat. Afbraak woning Ronsesestraat 28. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 

Met éénparigheid van stemmen wordt voorliggend punt goedgekeurd. 

5. Gebouwen. Podiumzaal en muziekacademie. Afbraak woning Serpentestraat 14. Lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 
Bespreking 
Raadslid V. Lenvain stelt zich te zullen onthouden; dit in het licht van het eigen voorstel tot inplanting van een nieuw 
gebouw op een alternatieve locatie. 
Fractieleider B. Morreel trekt de aandacht op de mogelijke opportuniteit van de aankoop van een gebouw in de 
Hoogstraat; grenzend aan het gemeentehuis in het licht van een nieuw administratief gebouwd. 

Fractieleider H. De Clercq verklaart dat zijn fractie zich zal onthouden. 
Hierop wordt het punt goedgekeurd. 
6. Fietspad Kasteeldreef. Grondverwervingen. Innemingen 10-11-12-13. Aangepast ontwerpakte (verkoop + 
toegangsweg). 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt voorliggend punt goedgekeurd. 
7. Overstromingsgebied Everbeek-beneden "Terkleppebeek". Grondinnemingen. Innemingen 1 en 2. 

Ontwerpakte (verkoop - verzaking recht van voorkoop). 
Bespreking 
Raadslid V. Lenvain trekt de aandacht op een meer brongericht oplossing; het realiseren van de "betonstop" en het 
stoppen van het verder verkavelen van gronden in de gemeente. 

Fractieleider H. De Clercq stelt een vraag betreffende het ondertekenen van stukken; op basis van een akkoord uit 
2016. 

Hierop wordt het punt goedgekeurd. 
Adviesraden 
8. Dienst Toerisme. Aankoop papier stapelsnijder. Lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt voorliggend punt goedgekeurd. 
Personeelsdienst 
9. Gemeentepersoneel. Deelname aan overheidsopdracht "Collectieve hospitalisatieverzekering van de 

Gemeenschappelijke sociale dienst." 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt voorliggend punt goedgekeurd. 
Mobiliteit 
10. Politiebesluit nav Ronde van Vlaanderen op 4 april 2021. 
Bespreking 
Met éénparigheid van stemmen wordt voorliggend punt goedgekeurd. 

School 
11. Bereiding en levering van maaltijden aan het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs en aan OCMW-dienst 

"maaltijden aan huis" - dienstjaar 2021 - 2025. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Bespreking 



Met éénparigheid van stemmen wordt voorliggend punt goedgekeurd. 
 
12. Punt toegevoegd cfr artikel 21 DLB "Voorstel tot aanpassingen aanvullend verkeersreglement betreffende 
parkeren Brakel". 

Bespreking 

Fractieleider B. Morreels stelt de analyse van de indiener te delen en kaart een gebrek aan communicatie aan. 
Hieromtrent wordt ook verwezen naar het voorstel van Cd&V tot inrichten van een kiss-and-ride zone. 
Raadslid L. Braeckman trekt de aandacht op een verschuiving van parkeren naar de straat; waar men tot 2 uur mag 
staan. 
Raadslid V. Lenvain is voorstander van een efficiënt parkeerbeleid en trekt de aandacht op de impact voor de +65-
jarigen; dit naast een verschuiving van langdurig parkeren naar de Stationsstraat. 

Na toelichting door raadslid J. Haegeman wordt het punt verworpen. 
Besloten 
Openbare Werken 
13. Gegevensbescherming. Addendum privacyverklaring betreffende cameratoezicht op het openbaar domein ter 
bestrijding van overlast. 
Bespreking 

Van de besloten zitting wordt geen zittingsverslag opgesteld. 
Financiële Dienst 
14. Corona. Subsidiereglement voor (gewezen) uitbaters van horecazaken in gemeentelijke eigendom. 
Verontschuldigd tijdens de behandeling van dit punt: Hedwin De Clercq, Raadslid 
Bespreking 
Van de besloten zitting wordt geen zittingsverslag opgesteld. 
Na de onderbreking voor de OCMW-raad worden vragen gestel door: 

Raadsleden J. Haegeman en V. Lenvain betreffende het openbaar onderzoek te Flobecq betreffend het "wolvenpark). 
Fractieleider B. Morreels betreffende de "Brakelbon" "en het inrichten van een autovrijmarktplein tussen 
zaterdagavond en zondagavond. 
Raadslid J. Haegeman betreffende de mogelijkheden tot een kunstwerk op het Rondpunt en de mogelijkheid tot 
subsidies voor fietsinfrastructuur. 
Raadslid J. Haegeman en fractieleider H. De Clercq betreffende de intenties rond het nieuwe skatepark 
Raadslid V. Lenvain betreffende de aankoop van boeken van Vlaams Belang mandatarissen in de lokale bib 

Raadslid V. Lenvain en fractieleider H. De Clercq betreffende de stand van zaken inzake het verplaatsen van de 
staande wippen. 
 
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 
 
 

 


