
Gemeente Brakel 
Marktplein 1 – 9660 Brakel 
Open na afspraak op werkdagen van 8.30 tot 12 uur 
woensdagnamiddag van 16 tot 19.30 uur 
IBAN BE07 0910 0026 5666 – BIC GKCCBEBB 
www.brakel.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Je kenmerk 

 

 

Ons kenmerk 

 

 

Bijlage(n) 

 

 

Verz. Nr. 

 

 

Datum 

16 februari 2022 

 

Contact 

 

 

Telefoon 

 

 

E-mail 

 

 

Betreft: Start nieuwe fase heraanleg Rondplein 

Beste bewoner 

We maken werk van een vernieuwd Rondplein en Ronsesestraat.  

De aannemer van de nutswerken op het Rondplein deelt ons mee dat hij 

klaar is om te starten met een volgende fase op het Rondplein. Ditmaal 

komt – komend van Geraardsbergen naar Oudenaarde – de rechterzijde 

(kant Kasteelstraat) aan bod. 

Als gevolg hiervan ziet de situatie er op het Rondplein als volgt uit: 

 Afzonderlijke verkeerslichten (3) ter hoogte van Herreweg, 

Geraardsbergsestraat en Ronsesestraat 

 Circulatie op het Rondplein 

o Ronsesestraat vanuit Opbrakel: beide rijvakken beschikbaar. 

o Geraardsbergsestraat vanuit Geraardsbergen/Ninove: linker rijvak 

beschikbaar (dit voor de beide richtingen). 

o Herreweg vanuit Oudenaarde: rechter rijvak beschikbaar (dit voor 

beide richtingen) 

Dit betekent dat vanaf vrijdag 18 februari 2022 de Kasteelstraat afgesloten 

wordt ter hoogte van het Rondplein. 

Om de Kasteelstraat te bereiken zijn er twee mogelijkheden: 

1° Geraardsbergsestraat  Spoorwegstraat  Stationsplein  

Stationsstraat  Kasteelstraat 

2° Brusselsestraat  Neerstraat  Hoogstraat  Kasteelstraat 

Het verlaten van de Kasteelstraat kan via de Hoogstraat of de 

Wielendaalstraat. 
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Gelet op de impact van deze werken op de bereikbaarheid van de 

Kasteelstraat, zal de wekelijkse markt in de Hoog- en Neerstraat voor de 

duur van deze werken verplaatst worden naar parking Tirse. 

Op de achterzijde kan je een plan vinden met de wegomleiding. 

Deze werken zullen (onder voorbehoud van weerverlet,…) beëindigd zijn op 

1 maart 2022. 

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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