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Datum   Telefoon   E-mail    Contact 

27 september 2022  055 43 17 53  kevin.fouquet@brakel.be          Kevin Fouquet 

 

Betreft: Start nieuwe fase heraanleg Ronsesestraat 

Beste bewoner  

We maken werk van een vernieuwd Rondplein en Ronsesestraat. De aannemer breidt uit 

met een volgende fase in de Ronsesestraat. 

Hoe ziet de verkeerssituatie eruit? 

Vanaf 3 oktober 2022 wordt de werkzone uitgebreid van het Rondplein tot aan Riebeke. 

Dit betekent dat vanaf maandag 3 oktober 2022 het kruispunt met de St-Martensstraat 

afgesloten wordt. 

Ter hoogte van het kruispunt Ronsesestraat met Opbrakelsestraat is een tijdelijke 

toegang, inclusief een zone met parkeerverbod, voorzien voor de hulpdiensten. Gelieve in 

deze zone ten allen tijde het parkeerverbod te respecteren. 

Welke omleidingen zijn er? 

 Centrum Opbrakel kan verlaten worden via de Maaistraat. 

 Centrum Opbrakel kan bereikt worden via St. Franciscusstraat / Holenbroek of St. 

– Libertusdreef. 

 De flankerende maatregelen in de verschillende straten blijven behouden. 

Wat met mijn afval? 

We vragen aan bewoners van: 

 Ronsesestraat, tussen Rondplein en Riebeke, om hun huisvuil aan te bieden de 

avond voor de ophaling vanaf 19 uur of voor 5 uur ofwel: 

o Ter hoogte van de woning zodat de aannemer het huisvuil kan vervoeren 

naar de inzamelpunten. 

o Op het inzamelpunt ter hoogte van de parkeerstrook aan de Colruyt. 

o Op het verplaatste inzamelpunt in de Opbrakelsestraat aan de overzijde 

van de dichtste toegang tot de Edg. Tinelstraat. 

o Op het inzamelpunt ter hoogte van parking te St.-Martensstraat. 

o Op het inzamelpunt ter hoogte van Herenhof. 
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 Ekeveldstraat om hun huisvuil aan te bieden de avond voor de ophaling vanaf 19 

uur of voor 5 uur ter hoogte van de Ronsesestraat zodat de aannemer het huisvuil 

kan vervoeren naar de inzamelpunten. 

Bewoners mogen hun PMD en papier en karton ook aanbieden de avond voor de ophaling 

vanaf 19 uur en voor 5 uur op de diverse inzamelpunten (ter hoogte van parkeerstrook 

aan Colruyt, Opbrakelsestraat, parking te St.-Martensstraat en ter hoogte van Herenhof). 

Wanneer eindigen de werken? 

De werken van deze fase eindigen (onder voorbehoud van weerverlet,…) eind november 

2022. 

Waar vind ik meer info? 

De gemeentelijke website blijft het kanaal bij uitstek om de meest recente info te vinden: 

https://www.brakel.be/2021/10/05/vernieuwing-ronsesestraat/ 

 

Met vriendelijke groeten 

Algemeen directeur Burgemeester 

 

#$ondertekening1$# #$ondertekening2$# 

 

 

 

J. De Mets S. Devleeschouwer 

 

https://www.brakel.be/2021/10/05/vernieuwing-ronsesestraat/
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