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Bijlage(n) 
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Datum 

16 maart 2022 

 

Contact 

Kevin Fouquet 

 

Telefoon 

055 43 17 53 

 

E-mail 

Kevin.fouquet@bra

kel.be 

 

 

Betreft: Start nieuwe fase heraanleg Rondplein 

Beste bewoner 

We maken werk van een vernieuwd Rondplein en Ronsesestraat. De 

aannemer start met een volgende fase op het Rondplein. 

Als gevolg hiervan ziet de situatie er op het Rondplein vanaf 17 maart 2022 

als volgt uit: 

 Het Rondplein is in deze fase open, zonder verkeerslichten. Op de 

achterzijde kan je een plan vinden van de verkeerssituatie. 

 Ronsesestraat tussen Ekeveldstraat tot Opbrakelsestraat: 

tweerichtingsverkeer met verkeerslichten (vanaf donderdag 17 

maart tot vrijdag 1 april). 

 Ronsesestraat tussen Sadonespad tot de café de Club (St. 

Martensstraat): tweerichtingsverkeer met verkeerslichten (vanaf 

maandag 21 maart tot 28 maart). 

De flankerende maatregelen die de voorbije weken in verschillende straten 

van kracht waren, blijven behouden. Dit in functie van de start van de 

volgende fase binnen twee weken. Op de achterzijde kan je een plan 

vinden van de maatregelen. 

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 
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