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t Waarnemend Burgemeester stefaan Devleeschouwer
Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Personeel, Veiligheid
Spreekuur : vrijdag van 16u30 tot 18u - bureau burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan.devleeschouwer1@telenet.be
Partij: Open Vld

t Eerste Schepen hedwin De Clercq 
Jeugd, Sport, Milieu, Brandweer 
Spreekuur: na telefonische afspraak - kabinet van de schepenen
Leinstraat 78 - 0477 33 46 61 - declercq_hedwin@yahoo.com
Partij: sp.a

t Schepen johan thomas
Financiën, Mobiliteit, Middenstand, Toerisme
Spreekuur : woensdag van 18 tot 19u - kabinet van de schepenen
Stationsplein 9 - 055 42 54 68 - Johan.thomas1@telenet.be
Partij: sp.a

t Waarnemend Schepen andré Flamand
Landbouw, Ruimtelijke Ordening
Spreekuur : na telefonische afspraak - vergaderzaal 1ste verdieping
Leinstsraat 112 - 0475 42 45 49 - andreflamand@skynet.be
Partij : Open VLD 

t Schepen marleen Gijselinck 
Ambtenaar burgerlijke stand, Senioren, Huisvesting
Spreekuur : woensdag van 19 tot 19u30 - kabinet van de schepenen
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - marleengijselinck@hotmail.com
Partij: Open Vld

t Schepen sabine hoeckman 
Openbare Werken
Spreekuur : woensdag van 18u30 tot 19u30 - schepenzaal
St.-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@telenet.be
Partij: Open Vld

t Schepen - OCMW-voorzitter marijn Devalck
OCMW, Cultuur, Feestelijkheden, Sociale Zaken, Armoedebestrijding
Spreekuur: maandag van 15u tot 16u30 - bureau OCMW
Bleinstraat 4 Brakel -  0496 307307 - info@podiumacts.com 
Partij: Open Vld

t jürgen De mets
Gemeentesecretaris
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
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      De gemeenteraadsleden
TITELVOEREND BURGEMEESTER/VOORZITTER GEMEENTERAAD
DE CROO Alexander - Lepelstraat 45 Brakel - Open Vld

VAN SNICK Marcel - Reepstraat 15 Brakel 055 42 44 44 - Open Vld
MORREELS Noël - Driehoekstraat 50 Brakel 055 42 47 12 - CD&V
BAUWENS Lieven - Tenbossestraat  52 Brakel 055 42 31 39 - NVA
BAUTERS Peter - Warande 40 bus/ 0201Brakel 0478 43 51 88 - CD&V
SAEYTIJDT Marcel - Nederstenkouter 19 Brakel 055 42 50 62 - Open Vld
WATTEZ Kris - Bospad 1 Brakel 0475 23 49 21 - CD&V 
DE PESSEMIER Marc - Twaalfbunderstraat 31 Brakel 0494 05 69 74 - Open Vld
LIMPENS Mirella - Voorpad 1 Brakel 055 42 40 26 - sp.a
D’HAEYER Christine - Geraardsbergsestraat 84 Brakel 055 42 27 67 - CD&V
MACHTELINCKX Pascal - Watermolenstraat 100 Brakel 055 42 87 24 - Open Vld 
DETANT Fernand - Edg. Tinelstraat 13 Brakel 055 42 40 00 - CD&V
VANDERSTUYF Peter - Elverenberg 11 Brakel 0476 97 06 75 - Open Vld
DE TEMMERMAN Marie-Jeanne - Hauwstraat 55 Brakel - 0497 37 73 05 - Open Vld
BRAECKMAN Lien - Neerstraat 26 Brakel 055 42 26 24 - C.D & V
HAEGEMAN Jan - Langakkerstraat 3 Brakel 0477 51 19 14 - NVA
BEECKMAN Yirka - Fayte 53A Brakel 0496 47 55 06 - NVA

       De OCMW-raadsleden
oCmW - marktplein 26, 9660 brakel
devalCk marijn, voorzitter
Bleinstraat 4 - 0493 12 60 29 - Open Vld
burens sabine 
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
de lanGhe leen, 
Geutelingenstraat 5 - 0473 23 91 94 - CD&V
demoor lieven, 
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
de ruyCk kristof, 
Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - NVA
morreels bart, 
Driehoekstraat 11- 0476 58 54 99 - CD&V
roos johnny, 
Meerbeekstraat 75 -055 42 33 19 - Open Vld
van huffel hugo, 
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
vekeman karen
Herreweg 58 - 0475 90 12 20 - Open Vld

         De gemeentelijke administratie
           Open: ma. tot vr. van 8 u. tot 12 u. - wo. van 8 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.

secretaris
Jürgen De Mets - Gemeentesecretaris
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
secretariaat
Danny Van Daele - Adm. hoofdmedewerker 
055 43 17 52 -danny.vandaele@brakel.be
Dany Blommaert - Adm. medewerker 
055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be
Noëlla Marijns - Adm. medewerker 
055 43 17 54 - noella.marijns@brakel.be
technische Dienst
Katia Bernagie - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Stedenbouwkundig ambtenaar - katia.bernagie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 43 17 59 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker 
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be
bevolking
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker 
055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
ruimtelijke ordening en stedenbouw
An Vandecatseye - stedenbouwkundige
055 43 17 58 – stedenbouw@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker 
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be
Voor het bespreken van een dossier met de 
stedenbouwkundige is het aangewezen vooraf 
een afspraak vast te leggen.

milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar 
sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be
burgerlijke stand
Marie-Paule Teerlinck - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 62 - mariepaule.teerlinck@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - peter.haegeman@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker 
055 75 57 77 - debby.depessemier@brakel.be
toerisme - Cultuur
Gary De Nooze - Adm. medewerker 
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
jeugd - middenstand - senioren
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Financiële dienst
Ludo De Smet - Gemeenteontvanger 
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be
Lien Decock - Financieel deskundige 
055 75 57 78 - lien.decock@brakel.be
Christiane ’t Kint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be
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     De OCMW administratie

openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag:
8 u. tot 12 u. en 12.30 u. tot 16.30 u.
(sociale dienst in de namiddag enkel op afspraak).

secretaris
Bianca De Staercke - OCMW Secretaris
055 43 15 08 - bianca.destaercke@ocmwbrakel.be

secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be

Personeelsdienst - 055 43 15 09
Belauto - 055 43 15 00
Dienstencheques  - 055 43 15 06

Katrien De Langhe - Alg. administratie 
055 43 15 09 - katrien.delanghe@ocmwbrakel.be

Financiële dienst
Ludo Desmet - wnd. Ontvanger 
055 43 12 94 - ludo.desmet@ocmwbrakel.be
Carine Pollez - Adm. medewerk. - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.be

sociale dienst
Guy Schittecatte - Hoofdmaatsch. werker 
055 43 15 03 - guy.schittecatte@ocmwbrakel.be
Janne Debaere - Maatsch.werker - LOI 
055 43 15 05 - janne.debaere@ocmwbrakel.be
Melissa De Neve - Maatsch. werkster 
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be

Woonzorgcentrum - kortverblijf “najaarszon”
Linda Lemaitre - Directeur
055 43 27 90 - linda.lemaitre@najaarszon.be
Sabine Baguet - Hoofdverpleegster 
055 43 27 00 - sabine.baguet@najaarszon.be

     Politie Brakel

Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
info@pzbrakel.be
dringende gevallen 101

Alle werkdagen van 8 u. tot 19 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u.

     Gemeentelijk Onderwijs 

Veerle De Couvreur - Schoolhoofd
veerle.decouvreur@gbsbrakel.be

Gemeentelijke Basisschool
Steenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94

Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20

     Buitenschoolse kinderopvang

Annick Depraetere - Coördinator
Jagersstraat 64B - 9660 Brakel - 055 42 84 53
kinderopvang@brakel.be

Werkingsperiode / -uren:
Voorschools van 6.30 u. tot 8.30 u.
Naschools van 15.30 u. tot 18.30 u.
Vakantiedagen en -perioden van 7 u. tot 18 u.
Woensdagnamiddag van 11.30 u. tot 18.30 u.

OCMWBRAKELOCMW BRAKEL

Zone Vlaamse Ardennen 

Brakel

 BRANDWEER 
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     Gemeentelijk Containerpark

Industrielaan - 9660 Brakel - T. 055 42 69 46 - cpbrakel@skynet.be

openingsuren zomermaanden 
(van 1 april t.e.m. 30 september)

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u.tot 16.30 u.

AANBIEDEN: MINIMUM 15 MIN. VOOR SLUITINGSTIJD AAN DE INGANG VAN HET CONTAINERPARK

    

Paul De Staercke - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel 
T. 055 42 46 48 
zwembad.poseidon@skynet.be

openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties

Van maandag tot vrijdag van 14 u. tot 20.45 u.
Zaterdag van 10 u. tot 11.45 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag van 9 u. tot 11.45 u.

    

Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

openingsuren van de sporthal:

openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 22 u.
Zaterdag van 9 u. tot 20 u.
Zondag 9 u. tot 12 u. (juli en augustus: zondag gesloten!)

openingsuren wintermaanden (september - april)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 23 u.
Zaterdag van 9 u. tot 22 u.
Zondag 9 u. tot 12 u.

    

openingsuren wintermaanden 
(van 1 oktober t.e.m. 31 maart)

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.

    

openingsuren van het zwembad

Maandag van 19 u. tot 20.45 u. 
Dinsdag van12 u. tot 13 u. en van 18 u. tot 20.45 u.
Woensdag van 14 u. tot 20.45 u.
Donderdag van 19 u. tot 20.45 u.
Vrijdag van 16 u. tot 20.45 u.
Zaterdag van 10 u. tot 11.45 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag van 9 u. tot 11.45 u.

    

Nieuwe clubs die in de toekomst willen
gebruik maken van de sporthal, lesgevers
in bepaalde sporttakken (in de vorm van
initiaties) zijn altijd welkom !

reservatie dient liefst telefonisch te gebeuren
of ter plaatse.

opgelet:
tijdens de middag (van 12 u. tot 13 u.)
 is de sporthal gesloten

Reserveringen voor recreatief gebruik 
zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging van deze periode!)

     Gemeentelijk Zwembad Poseidon

     Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel

     Brandweer Brakel

Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
T. 0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be

Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

     Openbare Bibliotheek

Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45 
brakel@bibliotheek.be

Openingsuren: 
Dinsdag van 16 u. tot 20 u.
Woensdag van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u.
Donderdag van 16 u. tot 20 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u. 
Zondag van 10 u. tot 12 u.
het lidmaatschap is gratis. 



Schoolfeest in 
GBS Klavertje Vier.

Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap

Ontvangst 
nieuwe inwoners

Wielerwedstrijd 
voor juniores

Raploperkesjogging 
n.a.v. Feest van de 

Vlaamse Gemeenschap

 
Erfgoeddag

ZONDAG

23
juni

ZONDAG

7
juli

mei

WOENSDAG

3
juli

juli

ZONDAG

21
april

ZONDAG

7

VRIJDAG

24
Allerlei  7

Omnio-statuut vaak nog niet gekend
t Het Omnio-statuut is een beschermingsmaatregel die het recht op het voorkeurtarief voor geneeskundige verzorging 
uitbreidt naar de verzekerden uit gezinnen met een laag inkomen. Omnio geeft recht op een betere terugbetaling van genees-
kundige verzorging zoals raadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatiekosten …
Dit statuut kan toegekend worden aan gezinnen waarvan het jaarlijks bruto belastbaar inkomen (beroepsinkomen, roerende 
en onroerende inkomsten, uitkeringen, pensioenen…) van alle gezinsleden voor 
het jaar vóór de aanvraag lager is dan een bepaald maximumbedrag. Dat maxi-
mumbedrag wordt vermeerderd met een (ander) bedrag per gezinslid anders 
dan de aanvrager.

Hoe aanvragen?
Je kan het Omnio-statuut aanvragen bij de plaatselijke afdeling van je zieken-
fonds. Je ontvangt een verklaring op erewoord, die je zelf en alle leden van je 
gezin moeten invullen.
Bij deze verklaring voeg je de bewijsstukken over je inkomsten. Dat betekent het 
meest recente aanslagbiljet dat je bezit. Hierbij voeg je ook de bewijzen met betrekking 
tot de inkomsten van je gezin in het jaar vóór de aanvraag; onder andere: 
De referentiebedragen voor 2013 zijn:
Inkomsten aanvrager voorgaande jaar: 16.306,86 euro
Inkomsten bijkomende gezinsleden voorgaande jaar: 3.018,84 euro. n

i  http://www.riziv.fgov.be/citizen/nl/medical-cost/SANTH_4_5.htm

 

brakel zoekt erfgoed rond 
het mijnwerkerspad
t In samenwerking met de vzw Trage 
Wegen werkt Brakel mee aan “Sporen 
in de Tijd”. In 1883 werden Zottegem 
en Ronse door de spoorlijnen 82 en 
87 met elkaar verbonden. Honderden 
mijnwerkers gebruikten dagelijks de 
trein om naar de Borinage te pendelen. 
In 1963 werd de lijn afgeschaft. 
Het Mijnwerkerspad: een bijzonder 
spoor door de Vlaamse Ardennen en 
het Pays des Collines. Een verdwenen 
spoorweg die verder leeft als fiets- en 
wandelpad, als ijzeren weg door het 
geheugen. Een verbinding tussen 
erfgoed en recreatie. Tussen oude 
mijnwerkers en elektrische fietsen. Op 
het snijvlak van natuur en duurzame 
mobiliteit. 

Een rode draad tussen Zottegem, 
Zwalm, Brakel, Flobecq, Ellezelles en 
Ronse. Ondertussen zijn 50 jaar ver-
lopen en verdwijnen langzaam maar 
zeker de getuigenissen.In de loop van 
2014 zal een reizende tentoonstelling 
naar Brakel komen. Met het oog hierop 
zoeken wij nu burgers met (materiele 
of immateriële) herinneringen aan de 
verdwenen spoorlijn. Opzet is om in de 
loop van de maand augustus deze bur-
gers op het gemeentehuis bij mekaar 
te brengen met de medewerkers van 
“Sporen in de Tijd”. n

i  http://tragewegen.be/nl/sporen-in-de-tijd

Burgers die wensen mee te werken kunnen contact 
nemen met Gary De Nooze - Dienst toerisme - 
toerisme@brakel.be - tel. 055 43 17 63.



Nieuwe spinningfietsen op komst.
t De gemeenteraad keurde dd. 27 mei 2013 de aankoop van 4 nieuwe spinningfietsen 
goed. Dit voor een geraamd bedrag van 6.000 euro incl. btw. Deze fietsen komen de 
reeds aanwezige vloot versterken en moeten nog meer burgers de kans geven om deel 
te nemen aan deze activiteit. Snel wezen is echter de boodschap; nieuwe lessenreeksen 
zijn meestal vliegensvlug volzet. n

i  wim.dewael@brakel.be - tel. 055 42 31 98
    ben.devlieger@brakel.be - tel. 055 42 31 98

Allerlei 9

Diverse wegeniswerken 2013 goedgekeurd.
t Jaarlijks wordt een lijst van diverse wegeniswerken aan de gemeenteraad voorge-
legd. Het betreft hier een verzameling van gelijkaardige werken die via een private 
aannemer worden uitgevoerd. Werden o.a. dit jaar goedgekeurd door de gemeen-
teraad dd. 27 mei 2013: greppels van 30cm te Bergstraat, Nieuwstraat, Hauwstraat, 
Plankkouter ; greppels van 50 cm te Bergstraat, Oudenaardsestraat, Donkerstraat, 
Steenstraat, Plankkouter, Neerhofstraat, Hoge Zavel, Plaatsbeek, Heyveld, Brouwier-
straat, Hollebeekstraat; herstel betonvakken te Leizemooie, Meierij, Boekelstraat, Lepel-
straat. Het geraamde bedrag voor deze werken is 235.000 euro incl. btw. n

i  rut.vanderstraeten@brakel.be - tel. 055 43 17 59

Definitief voorontwerp dorpskernvernieuwing online
t Nadat in september 2011 een eerste ontwerp van dorpskernvernieuwing werd 
voorgesteld; is het nieuwe ontwerp momenteel in onderzoek. Op woensdag 2 juli 2013 
werd het nieuwe ontwerp voorgesteld in de Dekenale kerk te Nederbrakel. Ondertussen 
werden ook alle gemeentelijke adviesraden gevraagd hun visie hierop te laten kennen.
Het ontwerp kan op de gemeentelijke website gevonden worden via www.brakel.be > 
Grondgebiedszaken > Openbare werken > Dorpskernvernieuwing.
Natuurlijk kunnen ook burgers hierop hun visie laten kennen.  n

i  katia.bernagie@brakel.be - tel. 055 43 17 57 
of jurgen.demets@brakel.be - tel. 055 43 17 50

Renovatie gedenkstenen beide 
Wereldoorlogen binnenkort van start.
t De gemeenteraad keurde in het voorjaar een bestek goed met het oog op het 
renoveren van de gedenkstenen van beide Wereldoorlogen op het grondgebied van 
de gemeente. Na een bevraging van aannemers werd deze opdracht gegund aan MRT 
nv, Souverainestraat 38-42, 9800 Deinze en dit voor een bedrag van 35.840,20 euro 
incl. btw. De werken zullen na de jaarlijkse vakantie starten. Hopelijk en wellicht kan de 
jaarlijkse ceremonie te Nederbrakel doorgaan voor een vernieuwde gedenksteen. n

i  rut.vanderstraeten@brakel.be - tel. 055 43 17 59
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Premie in de kijker: 
Subsidiereglement aanplant of onderhoud landschapselementen door particulieren.
t Brakel kent een subsidie toe voor de aanplant en het onderhoud van landschappelijk 
waardevolle punt- en lijnvormige landschapselementen om de aantrekkelijkheid van de 
landelijke omgeving te verhogen. De toelage heeft betrekking op punt- en lijnvormige 
landschapselementen die gelegen zijn binnen of grenzend aan het landelijk gebied of 
grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiland, boomgaarden) 
met uitzondering van de vijftig meterzone bij bebouwde percelen. Voorbeelden die in 
aanmerking komen voor deze subsidie zijn: lijnvormige of puntvormige landschaps-
elementen (vooral houtige gewassen),  hagen, houtkanten, bomenrij, hoogstammige 
fruitbomen, amfibieënpoelen, ... n

i   www.brakel.be - milieu@brakel.be - tel. 055 43 17 60

Grondverwervingen fietspad Ronsesestraat binnenkort van start!
t De gemeente Brakel heeft met Aquafin een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Gezien Aquafin ook grondverwervin-
gen dient uit te voeren (met het oog op het plaatsen van riolen/collectoren), zullen zij ook de grondverwervingen met het 
oog op het aanleggen van het fietspad langsheen de Ronsesestraat voor hun rekening nemen.
Het goedgekeurde onteigeningsplan voorziet in totaal 215 grondverwervingen langsheen de Ronsesestraat.
De komende werken zullen eigenaars eerst een schrijven ontvangen met meer concrete informatie; hierna zal de medewerker 
van Aquafin persoonlijk contact nemen om de verwerving verder administratief uit te werken. Met het groot aantal verwervin-
gen in het achterhoofd, zal deze opdracht zeker 1 jaar in beslag nemen. n

i   katia.bernagie@brakel.be - tel. 055 43 17 57

Allerlei  8

Nieuwe 
infopanelen 
voor verenigingen 
op komst.

t De voorbije maanden werden door de technische dienst een tiental nieuwe infopanelen gemaakt ten 

behoeve van verengingen in Brakel. Samen met het plaatsen van deze nieuwe infoborden vanaf de maand 

september zullen de bestaande aanplakborden verdwijnen. Het reglement tot gebruik van deze panelen kan 

gevonden worden op de gemeentelijke website via www.brakel.be > lokale premies en reglementen >

 reglement betreffende het gebruik van gemeentelijke infoborden. Er zullen geen affiches meer kunnen 

worden aangeplakt. Verenigingen die voldoen aan de voorwaarden van het reglement met activiteiten die 

hiervoor in aanmerking komen (eetfestijnen komen bijvoorbeeld niet in aanmerking), zullen zelf gemaakte 

stevige borden (rekening houdend met de goedgekeurde afmetingen (40 cm hoog en 120 cm breed) op 

het raster kunnen bevestigen. n i   noëlla.marijns@brakel.be - tel. 055 43 17 54



Gratis verdeling van levensmiddelen
t Het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau ( BIRB ) stelt levensmiddelen ter 
beschikking van OCMW’s en erkende liefdadigheidsinstellingen met het oog op hun 
gratis verdeling. Het OCMW van Brakel schreef zich in op dit programma en zal 
hierdoor in het najaar van 2013 kunnen overgaan tot het bedelen van gratis
levensmiddelen. Het gaat hierbij om onder andere erwten en wortelen, gepelde tomaten, 
champignons, vruchtenmengeling, macaroni, vanillepudding, aardappelvlokken, 
ontbijtgranen, halfvolle melk, koolzaadolie en confituur.

Geïnteresseerden die wensen te weten of ze in aanmerking komen om hiervan te genieten, 
kunnen contact nemen met de sociale dienst van het OCMW die ook zal instaan voor 
de bedeling van deze levensmiddelen.
Als basisvoorwaarde wordt gesteld dat het inkomen lager ligt dan de Europese 
armoedegrens. Deze bedraagt voor een alleenstaande afgerond € 1.000,00 per maand en voor 
een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen, kom dit neer op € 2.101,00 per maand.. n

i   055 43 15 03 (Guy Schittecatte) of 055 43 15 04 (Melissa De Neve) of 055 43 15 05 (Janne Debaere)

         tel. 055 43 17 64
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t Voor wie?
Voor elke leerling woonachtig te Brakel 
(ongeacht waar je naar school gaat) én 
waarvan de ouders voldoen aan onder 
andere de inkomstencriteria.

Voor welke schoolactiviteiten?
Alle ééndaagse en alle meerdaagse 
schoolactiviteiten, alsook schoolmaal-
tijden, aankoop/huur boeken, kopies 
enzovoort. Per leerling en per school-
jaar is de maximale tussenkomst van 
het OCMW beperkt tot € 200,00.

Kostenvergoeding?
binnen de maand nadat u de factuur 
van de school hebt ontvangen, moet 
u deze binnenbrengen bij het OCMW, 
samen met het bewijs van uw beta-
ling. U krijgt dan 50% door het OCMW 
terugbetaald.
Deze termijn moet gerespecteerd wor-
den, anders is er geen terugbetaling 
mogelijk.

Hoe zo’n kansenpas bekomen?
Door langs te komen op het OCMW 
van Brakel, Marktplein 26 te 9660 Brakel.
Openingsuren: elke werkdag van 08u00 
tot 12u. In de namiddag op afspraak.

Een maatschappelijk werker zal na-
gaan of u in aanmerking komt om een 
kansenpas te verkrijgen. Uiteraard is de 
nodige discretie verzekerd.
een kansenpas is geldig gedurende 
één schooljaar, tenzij er zich wijzigin-
gen voordoen (financieel, gezinssitua-
tie, enzovoort). vergeet dus niet om elk 
schooljaar opnieuw langs te komen 
op het oCmW !

Mee te brengen attesten:
- inkomstenbewijzen van alle leden 
van het gezin ( met kinderbijslag en 
studiebeurzen wordt er geen rekening 
gehouden) + recentste aanslagbiljet 
van de belastingen.
- een bewijs van de afbetaling van je 
woning.
- een bewijs van huishuur.
- attest inkomstengarantie voor oude-
ren en gewaarborgd inkomen van de 
Rijksdienst voor Pensioenen.

Welke inkomsten komen in aanmerking?
•Er wordt rekening gehouden met 
inkomsten uit onroerende en roerende 
goederen (van alle leden van het gezin 
), zoals o.a. lonen, pensioenen, werk-
loosheidsvergoeding, enzovoort.

•Afhankelijk van uw gezinssituatie, dien 
je onder een bepaalde inkomensgrens 
te blijven:
1 volwassene + 1 kind € 1.266,00
1 volwassene + 2 kinderen € 1.558,00
2 volwassenen + 1 kind € 1.752,00
2 volwassenen + 2 kinderen € 2.044,00
Per bijkomend kind, wordt er € 292,00 
bijgeteld.
• Er wordt geen rekening gehouden 
met studiebeurzen, kinderbijslag en 
medische kosten.
• Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 
van het inkomen overschrijdt, wordt in 
mindering gebracht van het inkomen, 
om te vergelijken met de inkomens-
grens.
• Als je over een eigen huis beschikt dat 
afbetaald is, wordt het inkomen met 
1/5 verhoogd, om te vergelijken met de 
inkomensgrens.
Voor meer informatie: 055/43.15.03 
(Guy Schittecatte) of 055/43.15.04 (Me-
lissa De Neve) of 055/43.15.05 (Janne 
Debaere) n

i   Guy Schittecatte - 055 43 15 03 
Melissa De Neve - 055 43 15 04 

Janne Debaere - 055 43 15 05

Diabetes
t Een vroegtijdige opsporing van diabetes heeft een enorm gezondheids-
voordeel en is dus bijzonder zinvol. Daarom slaan de apothekers en huisart-
sen van Brakel de handen in elkaar en zal gedurende de maand november 
een grote informatie- en opsporingscampagne rond diabetes type 2 georga-
niseerd worden; helP jeZelf, doe de test! Gedurende de maand november 2013 
kan je bij het oCmW van brakel en de apothekers van brakel een folder met een korte 
risicovragenlijst vinden. Je apotheker kan je begeleiden in het overlopen van de vragen. Behoor je 
volgens de test tot een risicogroep, dan zal je apotheker je aanraden een afspraak te maken met 
je huisarts. Die zal samen met jou bepalen welke stappen verder gezet kunnen worden. Verschillende lokale partners en 
thuiszorgdiensten ondersteunen deze actie en zullen in de loop van november mee helpen de aandacht op diabetes 
vestigen. 
Want denk er aan: door diabetes vroeg op te sporen en goed te behandelen kan men veel gezondheidsproblemen 
voorkomen! stel daarom een bezoek aan je huisarts niet uit als je een risico loopt.  
Wat is diabetes type 2? Je hebt diabetes wanneer het suikergehalte in je bloed te hoog is. Als dit niet tijdig ontdekt 
wordt, kan dit zeer schadelijk zijn voor je gezondheid. Kenmerkend aan diabetes type 2 is dat de ontwikkeling meestal 
langzaam verloopt. De symptomen variëren van chronische vermoeidheid en oogklachten tot een geïrriteerde, droge 
mond, dorst en vaak plassen. De klachten zijn aanvankelijk weinig duidelijk, zodat de diagnose niet altijd even snel wordt 
gesteld. Daardoor kunnen gedurende verschillende jaren reeds verhoogde bloedsuikerwaarden aanwezig zijn zonder 
dat men zich van enig kwaad bewust is. n
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Lessenreeksen najaar 2013.
(september tot en met december)

 

t Net als in het voorjaar organiseert de gemeentelijke sportdienst Brakel heel wat gevarieerde lessen-

reeksen tijdens het najaar 2013. De lessenreeksen starten eind september en in de loop van de maand 

augustus verschijnt onze promoflyer waar alle informatie op terug te vinden zal zijn. Het inschrijven 

gebeurt in de gemeentelijke sporthal (lessenreeksen sporthal ‘de Rijdt’) of in het zwembad (lessenreek-

sen zwembad ‘Poseidon’).  

Lessenreeksen gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’

• kleuterturnen (3 tot en met 4 jaar), start op zaterdag 28 september 2013: 09.30u - 10.30u

• kleuterturnen (5 jaar), start op zaterdag 28 september 2013: 10.30u - 11.30u

• pré-gympjes (6 tot en met 8 jaar), start op zaterdag 28 september 2013: 11.30u - 12.30u of 13u - 14u

• basketbal (8 tot en met 12 jaar), start op maandag 23 september 2013: 17u - 18u

• muurklimmen vanaf 7 jaar:

- start op maandag 30 september 2013: 18u - 19u (gevorderden)

- start op donderdag 26 september 2013: 17u - 18u (beginners) en 18u - 19u (experts)

• spinning reeks 2 vanaf 16 jaar:

- start op maandag 2 september 2013: 19.45u tot 20.45u (beginners) en 20.45u - 21.45u (gevorderden)

- start op woensdag 4 september 2013: 19.45u - 20.45u (beginners) en 20.45u - 21.45u (gevorderden)

• spinning reeks 3 vanaf 16 jaar:

- start op maandag 18 november 2013: 19.45u - 20.45u (beginners) en 20.45u - 21.45u (gevorderden)

- start op woensdag 20 november 2013: 19.45u - 20.45u (beginners) en 20.45u - 21.45u (gevorderden)

Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de gemeentelijke website: www.brakel.be > 

vrije tijd en toerisme > sport.

i  ben.devlieger@brakel.be  - tel. 055 42 31 98

Lessenreeksen gemeentelijk zwembad ‘Poseidon’

• watergewenning van 4 tot 6 jaar, start op donderdag 5 / maandag 9 september: 

  17u - 17.30u en 17.30u - 18u

• zwemles van 6 tot 12 jaar, start op donderdag 5/maandag 9 september: 

  17u - 17.30u en 17.30u - 18u

• vervolmaking (vanaf brevet 25m), start op dinsdag 10 september: 17u - 18u

• volwassenen vanaf 18 jaar, start op maandag 9 september: 18u - 19u

• baantjeszwemmen, iedere donderdag: 18u - 19u

• aquagym vanaf 16 jaar, start maandag 9 en/of donderdag 12 september: 21u - 21.45u n

i  zwembad.poseidon@skynet.be - tel. 055 42 46 48

Sport  12
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t Van 29 juni tot en met 30 september kan je in de Vlaamse Ardennen de unieke 
‘Beleef je eigen Ronde’ Zomerzoektochten fietsen en mooie prijzen winnen!

Haal je gratis deelnemingsformulier in het toeristisch infokantoor van Geraardsbergen, Oudenaar-
de, Ronse of Zottegem en ervaar de troeven van deze wielersteden. 
Je fietst op het fietsnetwerk en proeft van de hellingen en de 
kasseien die deze Ronde van Vlaanderen al honderd jaar 
lang beroemd maken. Verscholen tussen het groen, ontdek 
je heel wat mooie stopplaatsjes waar je een lekker hapje 
kunt eten of een fris streekbiertje kunt degusteren aan 
voordeeltarief. Bezoek ook eens een museum op de route.
Neem deel aan de wedstrijd, los de vragen op en straks ben 
je misschien wel de eigenaar van een nieuwe fiets of een van 
de andere mooie prijzen! De brochure ‘Ronde Thematochten’ 
(die te koop is voor 4 euro) helpt je op weg om de vragen 
van deze Zomerzoektocht op te lossen. n

i   www.toerismevlaamseardennen.be/zo-
merzoektochten.
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sportkampen herfstvakantie 2013.
t Van maandag 28 oktober tot en met donderdag 31 oktober 2013 
organiseert de Brakelse sportdienst een kleutersportkamp (3 tot en met 5 jaar) en een basketbal-omnisport-kamp (6 tot en met 12 jaar). 

De inschrijvingen starten reeds op zaterdag 7 september 2013 vanaf 9u00 in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. 

De inschrijvingsstrookjes zullen in de loop van de maand augustus beschik-baar zijn in de sporthal. Uiteraard wor-den de kinderen begeleid door ervaren en deskundige lesgevers. 

Kandidaat-monitoren (minstens 18 jaar) kunnen alvast beginnen solliciteren.   Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport. n
i  ben.devlieger@brakel.be  - tel. 055 42 31 98



Flou artistique brengt 
Russian landscape in de bib
t Het derde aperitiefconcert van het bibfeest-
jaar brengt opnieuw talent uit eigen streek. 
Antoinette Tronquo, piano en haar dochter 
Maria-Laura, viool treden op als het duo Flou 
Artistique. Maria-Laura (1999) speelt viool sinds 
haar 5de, ze speelt in het orkest van Jeugd 
en Muziek en treedt geregeld als soliste op. 
Antoinette studeerde piano, klavecimbel en 
compositie. Ze is actief als leerkracht, uitvoe-
rend musicus  en componiste. Op zondag 22 
september, om 11.30u, zullen zij werk van Rus-
sische componisten (Tchaikovsky, Komarowski, 
Shostakovich...) vertolken. Gratis toegang maar 
tijdig vooraf reserveren! n

i  & inschrijvingen: brakel@bibliotheek.be tel. 055 42 12 45

‘Kom binnen en zet u!’:  welkom 
tijdens de jaarlijkse bibweek
t De bib is er voor iedereen. Het is een gezellige plek in 
het hart van de gemeente, waar mensen zich thuis mogen 
voelen.  Op 12 oktober, tussen 9 en 12u, worden alle 
bezoekers extra verwend. Jong en oud kunnen genieten 
van iets lekkers, van live muziek, van gratis te ontlenen 
cd’s, computerspelen en dvd’s, feestelijke ballonnen en 
meer. De bib biedt ook de kans regelmatig interessante 
gasten te ontmoeten. Op donderdag 17 oktober, om 20u, 
is dat Jef Lambrecht. Deze journalist en auteur kent als 
geen ander de problematiek van het Midden-Oosten. En 
hij vertelt er heel boeiend over. Aanbevolen dus! Tijdens 
het laatste weekend van de bibweek worden afgevoerde 
werken voor een prikje verkocht ten voordele van Cunina. 
Zaterdag 19 oktober tussen 9 en 12 en zondag 20 oktober 
tussen 10 en 12. n

i   & inschrijvingen: brakel@bibliotheek.be tel. 055 42 12 45
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t vanaf zaterdag 7 september tot en met 6 oktober 
2013 organiseert de Brakelse sportraad en sportdienst in 
samenwerking met Bloso voor de derde maal ‘de Week 
van de Sportclub’. Wij gaan echter een stapje verder en 
laten deze campagne gedurende een volledige maand 
doorlopen. 12 Brakelse sportclubs zetten zichzelf in de 
kijker door middel van initiaties, ... n

l.r.v. sint-Pieter 
- initiatie paard- en ponyrijden
- demo individuele en groepsdressuur 
Waar?  Manège Lindenhof (Oorloge 29, Brakel)

bC brakel vzw 
- initiatie badminton 
Waar? Sporthal ‘de Rijdt’
(Jagersstraat 64A, Brakel)

bC de Wallabies vzw 
- initiatie badminton 
Waar? Sporthal ‘de Rijdt’
(Jagersstraat 64A, Brakel)

schutters der vlaamse ardennen 
- initiatie luchtpistool- en karabijnschieten
- opendeurweekend met mogelijkheid tot 
deelname aan wedstrijd  
Waar? Sint-Martensstraat 8, Brakel

stoeterij ter kleye vzw 
- initiatie dressuur, cavaletti en springen
- demo vrijheidsdressuur
- ruiterspelen
- koetsentochten
- demo natural horsemanship
Waar? Vunkstraat te Brakel

happy dance brakel 
- initiatie “Boogie” 
- initiatie “Style en Trendy”  
15-16u (Boogie) 
16-17u (Style en Trendy) 
Waar? Sporthal ‘de Rijdt’ (Jagersstraat 64A)

volley richa michelbeke 
- initiatie balgewenning (6 tot 11 jaar)
- demo training (11 tot 18 jaar)
- demo wedstrijd eerste elftal
Waar? Sporthal ‘Averbo’ (Riedeplein 15B, Brakel)

joggingclub brakel 
start to run sessie
iedere vrijdag van 19u 
en zondag van 10u
Waar? Sporthal ‘de Rijdt’ (Jagersstraat 64A)

fC Zegelsem 
voetbalstage
Waar? Voetbalterrein FC Zegelsem 
(Rovorst, Zegelsem)

jiu-jitsu yaware 
‘Bring a Friend day’ - initiatieles
Waar? Bovenzaal in Sporthal ‘de Rijdt’
(Jagersstraat 64A, Brakel)

tennisclub brakel 
opendeurdagen en initiatie tennis 
(opgelet aangepast schoeisel = platte zolen) 
Waar? Tennisclub Brakel (Parkweg, Brakel)

judo kadan 
initiatielessen judo 
alle woensdagen en vrijdagen 
van 19u tot 20u 
Waar? Sporthal ‘de Rijdt’ (Jagersstraat 64A)
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Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op 
de gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en 
toerisme > sport) en op www.weekvandesportclub.be.

 i   sportdienst@brakel.be  - tel. 055 42 31 98. 

een bruisend cultureel najaar
t Tijdens het laatste weekend van 
september is er voor het eerst het literair 
festival Boeksprekers van Bibliotheken 
Vlaamse Ardennen. Alle info over de 
bijzondere literaire gasten (zie foto’s 
hieronder) op www.boeksprekers.be. Er 
wordt gratis busvervoer georganiseerd.
Op zaterdag 9 november trekken we 
opnieuw naar de Boekenbeurs in 
Antwerpen. We vertrekken om 9u op 
het marktplein. Vervoer én toegang voor 
slechts 5 euro! 

Regisseur Joe Wright maakte van de 
literaire klassieker Anna Karenina van 
Leo Tolstoi een sprankelende, visueel 
betoverende bewerking. We bekijken 
deze film op groot doek in de leeszaal op 
vrijdag 22 november om 20u. En tijdens 
het weekend van 7 en 8 december laten 
we met Iedereen klassiek! een feest van 
klanken over de bib heen komen. Hou 
de bibblog (bibbrakel.blogspot.com) in 
het oog voor meer info!
Voor de kinderen vanaf de 2de kleuter-

klas is er op 15 september, om 11u, een 
tof voorleeshalfuurtje, mét kamishibai. 
En alle kinderen zijn welkom op zon-
dag 10 november, om 10.30u, voor de 
ontmoeting met jeugdauteur Sabine de 
Vos.  Verder stelt Carine Hantson tentoon 
in de maand oktober, is er een tentoon-
stelling van Cunina in november en van 
Kunstkring Parnassos in december. n

i   & inschrijvingen: 
brakel@bibliotheek.be tel. 055 42 12 45
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Gemeentelijke middenstandsraad brakel. 
Dorp met ambitie!
t Zoals je kon lezen in het vorig gemeentelijk infomaga-
zine heeft de middenstandsraad tal van nieuwe leden. 
Met deze nieuwe staf willen wij heel wat realiseren voor 
de middenstand. Met de opmaak van een strategisch 
commercieel plan willen wij de komende jaren volgende 
acties ondernemen:
• Ontvangst- en starterspakken maken met als doel de 
nieuwe ondernemers te verwelkomen en te tonen dat 
de gemeente hun aanwezigheid apprecieert
• Oprichting ondernemersloket
• Jaarlijkse analyse en structureel overleg met speciaalza-
ken, horeca e.a.
• Een inventaris opmaken van beschikbare bedrijfspanden
• Een volledige up-to-date databank van de handelaars

• Duidelijk bewegwijzeren en signaleren van de parkeer-
gelegenheden
• Een duidelijke communicatie omtrent parkeermogelijk-
heden
  o Overzichtsplan opmaken
  o Downloadbaar overzichtsplan op digitale platformen
• Opmaak van een commercieel magazine met een over-
zicht van het winkelaanbod, evenementen, koopacties en 
koopavonden
• Verwelkomingsborden, kunstwerken (Triveriusmonu-
ment) om Brakel op de kaart te zetten en te promoten als 
winkelgemeente
• Lanceringsevent organiseren, eventueel in de vorm van 
een mini-congres. n t Net zoals 5 jaar geleden organiseert de Werk-

groep Festival van Vlaanderen i.s.m. de bib een 
groots concert in de dekenale kerk van Nederbra-
kel op zaterdag 5 oktober om 20u.
Deze keer brengt Het Kamerorkest, het vroegere 
Collegium Instrumentale Brugense, olv en samen 
met stervioliste Ning Kham, tweede laureate van 
de Koningin Elisabethwedstrijd 2001,  een feeste-
lijk programma met werk van Mozart (Divertimen-
to), Mendelssohn (Concerto voor viool), Tjaikovski 
(Serenade voor strijkers) en Shostakovitsj (Elegie 
en polka). Een feest voor het oor! 
De presentatie van het concert is in handen van 

niemand minder dan Thomas 
Vanderveken, bekend van culturele 
programma’s op Klara, Canvas en 
Vlaanderen Vakantieland. Kaarten 
kunnen vanaf nu in de bib en op 

de Dienst voor Toerisme verkregen worden. 
De toegang bedraagt 12 euro, maar bibleden 
betalen slechts 10 euro. Ook 55-plussers krijgen 
het reductietarief van 10 euro. Jongeren tot 26 
jaar betalen slechts 6 euro. 
Omwille van het bibfeestjaar is de receptie (in de 
bib) voor iedereen gratis! 

met dank aan de sponsors:
Culturele Raad, Incomec-Cerex , ACK-keukens,  
Argenta Veronique Clara, Drukkerij Surdiacourt, 
Garage Van De Putte en Waterlink.

De  Werkgroep Wasteels-Beiaard zorgt voor en 
na het concert voor een optreden van Philippe 
Beullens. n

i   & inschrijvingen: 
brakel@bibliotheek.be tel. 055 42 12 45

Computerlessen voor senioren
t De seniorenraad en het OCMW plannen om terug
computerlessen te organiseren. Om alles praktisch te kunnen 
organiseren willen wij weten wie van jullie geïnteresseerd is.
Zowel beginners als gevorderden zijn welkom!
Gelieve onderstaande strook in te vullen en terug te 
bezorgen aan Kimberley Vanlierde (Dienst Toerisme)
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be n
   

i  adviesraden@brakel.be - tel. 055 43 17 64
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O  BEGINNER       O  GEVORDERDE

Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Tel:      E-mail:

Schrijft zich in, in afwachting op meer informatie over datum en waar dit georganiseerd zal worden.

InschRIjVIng

Everbeek en Michelbeke 
(10-18 uur)       

Kasteel d’Harveng – Everbeek 
Onthaal Everbeek: Kasteel D’Harveng, Tamelbroekstraat 16 

Monumentenwandeling met gids om het half uur van 10.00 tot 17.00 
uur, vertrek aan het onthaal.  

-Kasteel d’Harveng, park, grot en ijskelder
Tentoonstelling: Het kasteel van de familie D’Harveng in de geschiedenis

De Sint-Mariekerk
Animatie: van 14 tot 16 uur in de kerk: jonge Brakelse muzikanten musi-

ceren. Met medewerking van o.a. Jacob Surdiacourt en 
Ine Van Nieuwenhove. De concerten zijn vrij en gratis toegankelijk.

’t Portret met balzaal, destijds “Noëlma” (verpozingsruimte).
Animatie: van 14 tot 18 uur: bal 1950 met Accordeonclub VIOS

De kerk en ‘t Portret zijn ook vrij te bezoeken! Gidsen voor jongeren.

Kapel te Koroot - Everbeek
Bijkomend onthaal: Kapel te Koroot, Kloosterstraat 4 
Gidsbeurten om het half uur van 10.00 tot 17.00 uur.

Kunstenproject in de kapel met Peter JACQUEMYN 
(beeldhouwwerk), Sigrid TANGHE (aquarel) en muziekgroep.

Jongerenwedstrijd: “De moord in de Kloosterstraat.”
Start aan de Kapel te Koroot om 11.00, 14.00 en 15.00 uur. 

Pendeldienst  tussen Kasteel d’Harveng en de Kapel te Koroot.

Boembekemolen - Michelbeke
Bijkomend onthaal: Boembekemolen, Boembeke 18

Bezoek aan de beschermde molen in volle restauratie met gids. 
Gidsbeurten van 10.00 tot 17.00 uur, om het half uur  

Organisatie: De werkgroep Open Monumenten van de Culturele Raad i.s.m. het gemeentebestuur van Brakel

Bekijk het hele programma 
  mobiel vanaf 5 augustus!
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Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van:

In samenwerking met:

Open Monumentendag 
Vlaanderen wordt 

gecoördineerd door

Bekijk het hele programma 
  mobiel vanaf 5 augustus!

Open Monumentendag Vlaanderen is een initiatief van:

In samenwerking met:

Open Monumentendag 
Vlaanderen wordt 

gecoördineerd door
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Gratis Naaldcontainers
t Vanaf dit jaar kunnen diabetici 
en andere gebruikers van injectie-
naalden gratis een naaldcontainer 
bekomen op de containerpar-
ken of bij IVLA. Insulinespuiten, 
pennaalden en bloedlancetten 
zijn KGA (Klein Gevaarlijk Afval). 
Dit betekent dat elke particuliere 
gebruiker van injectienaalden, 

pennaalden en bloedlancetten, deze afvalstoffen via 
de gemeentelijke KGA-inzameling moet verwijderen. 
De aanwezigheid van gebruikte spuiten en naalden 
in huisvuil en PMD is reeds langer een ‘oud zeer’. Ge-
zinsleden van naaldgebruikers, maar ook personeel 
van ophaal- en sorteerbedrijven, kwetsen zich nog 
regelmatig aan dergelijke voorwerpen, met het risico 
daarbij een infectieziekte op te lopen. U kan op het 
containerpark enkel nog injectienaalden aanbieden 
in deze containers.
belangrijk om weten is dat dokters en verpleeg-
kundigen hun eigen naaldcontainer dienen te 
gebruiken voor verwijdering van de door hen 
gebruikte injectienaalden. Zij mogen deze dus niet 
bij jou achterlaten. n

i  sandy.casieris@brakel.be- 055 43 17 60
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t De lokale politie wordt dikwijls opgeroepen in het raam van buren-
ruzies.  In het merendeel van de gevallen betreft het voorwerp van de 
ruzie evenwel geen strafbare feiten en kunnen onze medewerkers de 
verwachtingen van de partijen om een proces-verbaal op te stellen, 
niet inlossen.  De enige meerwaarde die kan worden gegeven aan onze 
tussenkomst is een doorverwijzing naar de Vrederechter, waar blijkt dat 
bemiddeling tussen beide partijen niet mogelijk is.

De pogingen tot bemiddeling tussen de partijen in een 
burenruzie slorpen enorm veel politiecapaciteit op die zou 
kunnen worden gebruikt voor taken die de veiligheid van 
onze medeburgers ten goede komen.  Bovendien geven 
deze tussenkomsten dikwijls aanleiding tot klachten tegen 
deze politieambtenaren, die tijd, geduld en veel goede 
wil investeren in bemiddelingspogingen.  De reden is dat 
minstens één van de partijen, zo niet beide, de onterechte 
verwachting koesteren dat de politie zal optreden, wat, 
behoudens de uitzonderlijke gevallen waar één van de 
buren een misdrijf heeft begaan, niet mogelijk is.  In het 
laatstgenoemde geval dient dit misdrijf dan nog door onze 
medewerkers te kunnen worden vastgesteld.  Het onbe-
grip tussen buren richt zich al snel tot onbegrip tegenover 
de politie, waarbij het gebrek aan bevoegdheid om op te 
treden, vertaald wordt als partijdigheid ten voordele van 
de buur.  Dit leidt tot het indienen van een klacht tegen de 
politie, waarvan de afhandeling opnieuw veel capaciteit 
opslorpt.  Vele burenruzies genereren herhaalde oproepen 
met vraag tot tussenkomst van onze diensten, ondanks de 
herhaalde uitleg door zowel de interventieploegen als de 
wijkinspecteurs.

De kern van een burenruzie is evenwel niet de daad of 
de situatie die wrevel veroorzaakt, maar de onwil of het 
onvermogen van de partijen om hierover een serene en 
constructieve dialoog aan te gaan.  In vele gevallen weet de 
partij die wrevel veroorzaakt bij de buur niet eens dat zij een 
daad gesteld heeft die door deze laatste als overlast wordt 
beschouwd.  In een groot aantal gevallen zal de buur die 
zich geschaad voelt, op zijn beurt daden stellen waarvan 
hij of zij weet dat zij de buur zullen storen of hinderen.  Het 
spreekt van zelf dat dit geen blijk is van goed nabuurschap 
en een beleefd gesprek in de meeste gevallen een ruzie kan 
voorkomen.

Bij deze doen wij derhalve een oproep om, in een relatie van 
goed nabuurschap, problemen of situaties die als proble-
matisch worden ervaren, tijdig en op een serene manier te 
bespreken. n

i   info@pzbrakel.be - tel. 055 42 60 00
Bij nood: 101
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Over bloemetjes 
en bijtjes leren? 
Toch beter steriliseren 
en castreren.
t laat je huiskat steriliseren/
castreren!
Katten worden vruchtbaar 
vanaf 4-6 maanden. Elk jaar 
brengt een kattin 3 nestjes 
voort met gemiddeld 4 kit-
tens. Dat wil zeggen dat in 
het eerste jaar alleen al 12 
kittens geboren worden. Als 
al deze katten zich voortplan-
ten wil dit zeggen dat er in 
het 2e jaar al 67 katten zijn 
bijgekomen.
De gevolgen hiervan: over-
volle dierenasielen en overlast 
door zwerfkatten. Draag jouw 
steentje bij om het dierenleed
te verminderen en laat je kat 
tijdig steriliseren/castreren!

overvolle dierenasielen
Dierenasielen draaien haast 
ononderbroken op volle 
toeren. Vooral wat betreft de 
opvang van katten, lijkt het 
alsof ze 
dweilen met de kraan open. 
In België zitten er bijna 36 000 
katten in het asiel. 

De helft van deze dieren is 
jonger dan 1 jaar, waarvan 44 
% gedood wordt in het asiel.

Zwerfkatten steriliseren/cas-
treren: een doeltreffende 
oplossing tegen overlast.
Teveel zwerfkatten op een 
bepaalde locatie veroorzaken 
overlast. Het consequent 
steriliseren of castreren van 
zwerfkatten helpt het pro-
bleem op termijn oplossen. 
De overlast neemt af zonder 
de dieren te euthanaseren. 
Door je huiskat te steriliseren, 
castreren, beperk je de 
overlast in je gemeente en 
moeten er minder dieren 
gedood worden in het asiel. n

i   RATO vzw - Kelly Cogen 
Tel. 09 267 86 05
kelly.cogen@oost-vlaanderen.be 

Doe met ons mee aan de grote Bebat-inzamelwed-
strijd! Breng al je lege batterijen en gebruikte 
zaklampen tussen 15 augustus en 15 september 
binnen in een Bebat inzamelpunt (supermarkt, ontai-
nerpark,...) in onze gemeente.
Indien onze gemeente het meest aantal kilogram* 
lege batterijen en gebruikte zaklampen inzamelt, is 
de speeltuin van ons!
* Het totaal aantal kg wordt berekend op basis van 
het aantal inwoners van de gemeente.

i  sandy.casieris@brakel.be- 055 43 17 60

Onze 
gemeente 
recycleert 

mee!



Het echtpaar Robert en Rachelle
Vande Kerkhove-De Temmerman

Het echtpaar André en Marie-Jeanne
Naessens - Van Bockstael

Het echtpaar Hubert en Julia
Van de Velde - Van Wijmeersch

Het echtpaar Gilbert en Eva
Dumont - Foubert

Het echtpaar Albert en Bernisse
De Ruyver - Everaet

Het echtpaar Frans en Eliane
D’Haeyer - De Fraine.

65

60

60

60

60

60
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Het echtpaar André en Angèle
Houck - De Staercke

Het echtpaar Roger en Ivonne
De Smet - Hoeckman

Het echtpaar Marcel en Huguette
Van de Velde - Vandewattyne

Het echtpaar Charles en Mariella
Rogier - De Bondt

Het echtpaar Gaston en Thaïs
Schietecatte - De Gols

Het echtpaar Michel en Irenée
Elebaut - De Schamphelaire

50

50

50

50

50

50
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Viering 102-jarige 
Maria De Temmerman

Viering 102-jarige 
Germaine Van Nieuwenhuyze

Het echtpaar Jacques en Jeannette
Maes - Van Twembeke 

Viering 100-jarige 
Maria Van den Dooren

50 102
jaar

102
jaar

100
jaar
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Wedstrijdvraag
Hoeveel auteurs nemen deel aan 
het literair festival Boeksprekers van 
Bibliotheken Vlaamse Ardennen ? 
Winnaar vorige wedstrijdvraag: 
dhr. Philip de Groote, kruisstraat 104 te 9660  brakel
(het oCmW bedeelde in 2012 - 17.663 maaltijden.)

verstuur je antwoord 
voor 1 oktober 2013 
naar de toeristische dienst 
marktplein 1 - 9660 brakel 
en win misschien een prachtige prijs.

ik heb de volgende melding:
t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats, 
    ev. straat en huisnr. aan.

Beschadigd wegdek:

Defecte straatlamp:

Gebrekkige verkeerssignalisatie:

Gebreken aan fiets- of voetpad:

Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:

Sluikstort:

Verkeershinder:

Verstopte riool:

Gebreken aan grachten/beken:

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:

Adres*:

Telefoon:

E-mail:

* verplicht in te vullen veld.

Stuur deze meldingsstrook onder 
gesloten omslag naar Gemeente Brakel, 
Marktplein 1 - 9660 Brakel.

www.                .be
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Kandidaat-standhouders kunnen zich
 melden via de inschrijvingsbundel 2013.
Deze bundel is samen 
met inschrijvingsformulier terug te vinden 
op de gemeentelijke 
website www.brakel.be
Het Gemeentebestuur van brakel 
stelt de tentjes Gratis ter bescHikkinG…
snel zijn is dus de boodscHap!

Kerstmarkt 
14 december 2013 - markt brakel

InschrIjvIng


