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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
Leinstraat 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 - 0496 30 73 07 - info@podiumacts.com
Partij: Open Vld

t

Jürgen De Mets

Gemeentesecretaris
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
www.
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De OCMW-raadsleden

De gemeenteraadsleden

TITELVOEREND BURGEMEESTER/VOORZITTER GEMEENTERAAD
DE CROO Alexander - Lepelstraat 45 Brakel - Open Vld
VAN SNICK Marcel - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
MORREELS Noël - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
BAUWENS Lieven - Tenbossestraat 52 - 055 42 31 39 - NVA
BAUTERS Peter - Warande 40 bus/ 0201- 0478 43 51 88 - CD&V
SAEYTIJDT Marcel - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
WATTEZ Kris - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V
DE PESSEMIER Marc - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
LIMPENS Mirella - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
D’HAEYER Christine - Geraardsbergsestraat 84 - 055 42 27 67 - CD&V
MACHTELINCKX Pascal - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld
DETANT Fernand - Edg. Tinelstraat 13 - 055 42 40 00 - CD&V
VANDERSTUYF Peter - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
DE TEMMERMAN Marie-Jeanne - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
BRAECKMAN Lien - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD & V
HAEGEMAN Jan - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - NVA
BEECKMAN Yirka - Fayte 53A - 0496 47 55 06 - NVA

B

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
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
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

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
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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Politie Brakel

De OCMW administratie
OCMW B

RAKEL

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

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).

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

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

B

Brandweer Brakel

BRANDWEE
R
Brakel
Zon
e Vla
amse A
rdennen

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

Secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
Personeelsdienst - 055 43 15 09
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

Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

Sociale dienst
Guy Schittecatte - Hoofdmaatsch. werker
055 43 15 03 - guy.schittecatte@ocmwbrakel.be
Janne Debaere - Maatsch.werker
055 43 15 05 - janne.debaere@ocmwbrakel.be
Melissa De Neve - Maatsch. werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Blijke Eeckhaut – maatschappelijk werkster - LOI
055 43 15 07 – blijke.eeckhaut@ocmwbrakel.be
Belauto - 055 43 15 00

B

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.

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

B

Buitenschoolse kinderopvang

B

Gemeentelijk Onderwijs

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

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

Gemeentelijke Basisschool
Steenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94
Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20
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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)

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 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.

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.

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

B

Gemeentelijk Zwembad Poseidon

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

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.

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.

B

Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel

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

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

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.

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!)
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BR14-2019
20

Inhoud

Meerjarenplan Brakel 2014 - 2019
8

Voorwoord.

9

Een gezond financieel beleid, waarbij de belastingen niet worden verhoogd in
combinatie met een doorgedreven uitgavenbeheersing.

11

Het uitvoeren van fase 1 van de dorpskernvernieuwing in combinatie met een
dialoog met de middenstandsraad, teneinde het centrum van Nederbrakel nieuwe
aantrekkingskracht te geven voor kleinschalige detailhandel.

14

Het verder uitbouwen van de dienstverlening en communicatie, met bijzondere
aandacht voor verder informatisering ten behoeven van de burger.

17

Het blijven investeren in een levende gemeente via de tientallen verenigingen
en honderden vrijwilligers en door middel van evenementen.

18

OCMW meerjarenplan

20

Een gepast technisch onderhoud van ons uitgebreid openbaar domein en
verhoogde aandacht voor mobiliteit van zwakke weggebruikers.

22

Verhoogde aandacht voor duurzaamheid en mobiliteit.

23

Nieuw beleid gericht op jeugd en senioren.

Jubileum
MJP 7 21

Beste Brakelaar,

De gemeenteraad keurt op maandag 16 december 2013 het
meerjarenplan 2014-2019 goed.
Dit meerjarenplan geeft aan wat het bestuur de komende jaren
in onze gemeente wenst te realiseren.
Gelet op de impact hiervan, leek het ons dan ook aangeraden een
speciale editie van het gemeentelijk infomagazine te verspreiden.
Voor meer informatie hieromtrent, kan u ook steeds terecht bij de
verkozenen en de administratieve diensten waarvan u de
contactgegevens op de vorige pagina’s kan vinden.

Allerlei
MJP 8 7
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Een gezond
financieel beleid,
waarbij de belastingen
niet worden verhoogd
in combinatie met een
doorgedreven
uitgavenbeheersing.

PRLAAKEL9
B

2014

-201

“Koken kost geld”. In deze uitdagend (financiële) tijden blijft het gezond
houden van de lokale financiën de opdracht.
De tarieven van de aanvullende personenbelasting (8%) en de opcentiemen onroerende voorheffing (1300) blijven echter ongewijzigd in
deze legislatuur.
Voor de jaren 2014 tem en met 2019 stijgen de uitgaven van
12.225.115 euro naar 12.729.018 euro. De ontvangsten evolueren van
13.592.399 euro naar 14.441.756 euro. Een investeringsbudget van
13.764.003 euro is voorzien om de investeringen uit het meerjarenplan
te financieren.
Zelfs met bovenstaande cijfers in het achterhoofd, blijven wij voldoen
aan de (financiële) ratio’s die door de Vlaamse overheid aan de lokale
besturen worden gesteld.

Allerlei
MJP 9 7

BRUT architecture and urban design | p93

MJP 10

Het uitvoeren van fase 1 van de
dorpskernvernieuwing in combinatie met
een dialoog met de middenstandsraad,
teneinde het centrum van Nederbrakel
nieuwe aantrekkingskracht te geven
voor kleinschalige detailhandel.
Ontwerpbureau BRUT legt momenteel laatste hand aan het definitief
ontwerp. Nadat dit binnenkort aan
de raad zal voorgelegd worden, kan
gestart worden met het aanvragen
van de nodige vergunningen.

2° de aanleg van een verbindingsweg
Driehoekstraat-Tirse. Op voorwaarde
van het verkrijgen van de nodige
vergunningen zal deze ingreep in het
najaar van 2014 uitgevoerd worden
(raming: 200.000 euro).

Het blijft onze ambitie om in het
voorjaar van 2015 de werken te zien
starten die voorlopige geraamd worden op 2.500.000 euro voor de wegeniswerken en 700.000 euro voor de
rioleringswerken. Van dit omvangrijk
project willen wij ook gebruik maken
om in het centrum van Nederbrakel
elektronisch aangestuurde informatieborden te voorzien.

Naar aanleiding van dit project onderzoeken wij ook de haalbaarheid van
nieuwe parkeerplaatsen langsheen
de nieuwe verbindingsweg Driehoekstraat - Tirse.

In samenhang met de dorpskernvernieuwing moeten ook de volgende
twee projecten gezien worden:
1° de verbindingsweg GauwstraatVierschaar met aanleg van nieuwe
parkeerplaatsen. Deze opdracht zou
in het voorjaar van 2014 in uitvoering
moeten gaan (raming: 197.500 euro).

De middenstandsraad kent ontegensprekelijk een nieuwe dynamiek.
Enerzijds werd een strategische visie
overgemaakt aan het bestuur betreffende kernversterkende maatregelen
en was er het netwerkcongres in
december 2013.
Anderzijds stond het bestuur in voor
de studie door de Artevelde Hogeschool betreffende detailhandel en
blijven wij werk maken van het promoten van Brakel via tal van evenementen in vooral Nederbrakel.

MJP 11

Nu is het moment aangebroken om
samen werk te maken van concrete
maatregelen die in samenhang met
de dorpskernvernieuwing een
nieuwe dynamiek moeten geven.
Een eerste concrete nieuwe maatregel is het overhandigen van een
waardebon van 125 euro aan jubilarissen om bij Brakelse zelfstandigen
te besteden. Dit in plaats van het
gebruikelijke koffieservies. Dit is goed
voor een jaarlijkse injectie van 8.000
euro bij onze Brakelse zelfstandigen.
Op de vernieuwde gemeentelijke
website wordt op het startscherm
een ondernemersgids voorzien.
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Het verder uitbouwen van de
dienstverlening en communicatie, met
bijzondere aandacht voor verdere
informatisering ten behoeve van de burger.
De nieuwe gemeentelijke website gaat binnenkort online. De toegang tot de informatie zal op een meer overzichtelijke manier mogelijk zijn.
Wij blijven ook vier maal per jaar het gemeentelijk informatiemagazine verspreiden.
Daarnaast wordt verder geïnvesteerd in software voor de sporthal (sportkampen, zaalverhuur), het secretariaat
(zaalverhuur), de dienst ruimtelijke ordening en het gemeentelijk zwembad.
Hierdoor zullen de wachtrijen met het oog op het inschrijven van onze kinderen voor de sportkampen tot het
verleden behoren.

MJP 14

In het voorjaar zal ook een servicegids voor het gemeentehuis verspreid worden. Deze zal de vele tientallen diensten en
producten waarvoor u terecht kan op het gemeentehuis op bevattelijke wijze voorstellen.
Nadien zal gezocht worden om deze servicegids ook elektronisch raadpleegbaar te maken op een display bij het binnenkomen van het gemeentehuis.
Wij trekken ook de openingsuren van het gemeentehuis open op donderdagnamiddag (op afspraak). Dit moet een
kwalitatiever contact met de klanten mogelijk maken. Met de installatie van een traplift moet andersvaliden ook de kans
geboden worden naar het eerste verdiep van het gemeentehuis te komen.
Begin 2014 zal de haalbaarheidssstudie rond een nieuwe administratief centrum (met podiumzaal) worden voorgesteld.
Hierop kan de gemeenteraad zich dan uitspreken over een vervolgtraject.

MJP 15
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Het blijven investeren in een
levende gemeente via
de tientallen verenigingen
en honderden vrijwilligers
en door middel van evenementen.
Daar waar vele lokale besturen het mes zetten in de toelagen aan de adviesraden, kiest dit bestuur
voor een alternatief. In overleg met de adviesraden hebben wij weliswaar een bevriezing afgesproken
die hen echter moet in staat stellen ook de volgende jaren hun activiteiten waar te maken. Weliswaar zal
dit wellicht gepaard gaan met meer (financiële) planning; dit is echter ook de oefening die de gemeente
momenteel voert.
De adviesraden zijn alvast zeker van volgende financiële injectie de komende jaren (jaarlijks)
• Seniorenraad – 10.650 euro
• Cultuurraad – 67.000 euro
• Middenstandsraad – 15.200 euro
• Jeugdraad – 4.000 euro
• Milieuraad – 11.250 euro
• Sportraad – 28.000 euro
• VVV – 37.000 euro
Een nieuwe voltijdse functie wordt in het leven geroepen
voor de domeinen cultuur, jeugd en lokale economie verder te ondersteunen.
Een reeks van ondertussen gekende evenementen blijven wij organiseren:
• Nieuwjaarsreceptie (jaarlijks 15.000 euro)
• Primus Classic (jaarlijks 10.000 euro)
• Kerstmarkt (jaarlijks 7.500 euro)
• Toelage buurtfeesten (jaarlijks 2.500 euro)
• Ontvangst nieuwe inwoners (jaarlijks 4.500 euro)
Ondertussen wordt de studie voor een nieuw administratief gebouw met podiumzaal afgewerkt en
proberen wij gronden – gelegen aan het gemeentelijk recreatiedomein – te kopen om een
omnisportterrein aan te leggen.
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OCMW meerjarenplan
Het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn wenst tijdens de periode 2014 - 2019, naast zijn wettelijke taken
en het trachten verderzetten van de reeds bestaande dienstverlening, zijn aandacht te vestigen op enerzijds
de strijd tegen de vereenzaming van ouderen en anderzijds op kinderarmoede.
Daartoe werden door het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn een aantal doelstellingen geformuleerd,
dewelke in de navolgende tekst wat nader zullen worden toegelicht.
DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN THUISWONENDE OUDEREN EN
HUN SOCIALE CONTACTEN VERBETEREN.
De vergrijzing van de bevolking is een
feit en dit blijkt ook duidelijk uit de
omgevingsanalyse van Brakel. Brakel
is een landelijke gemeente met een
uitgestrekt grondgebied. Mobiliteit
speelt derhalve ook een belangrijke
rol. Bij ouderen dewelke hun mobiliteit
verliezen, is de kans op vereenzaming
groter. Daarom wenst het Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn om deze
sociale isolatie tegen te gaan, een vrijwilligerswerking op te zetten, waarbij
alle 75-plussers thuis bezocht zullen
worden.
Op deze manier kunnen zij kennis
maken met de door het Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
aangeboden dienstverlening

(bijvoorbeeld: de poetsdienst, de
maaltijdendienst, onze mindermobielencentrale enzovoort), alsook in
de toekomst op regelmatige basis –
indien men dit wenst - een bezoekje
mogen verwachten om eens te babbelen, enzovoort.
Hierbij aansluitend wordt dan ook
een oproep gedaan aan mensen die
als vrijwilliger aan de slag zouden
willen gaan: kom gerust langs bij het
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
voor meer informatie dienaangaande.
Een nieuw initiatief in dit kader is ook
de oprichting van een boodschappendienst en dit door middel van
dienstencheques.
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Ouderen die zelf nog fysiek mobiel
zijn, kunnen een beroep doen op de
Belauto om boodschappen te doen.
Voor ouderen die dit fysiek niet meer
aankunnen, is er “ de boodschappendienst “. Je betaalt door middel van
dienstencheques. Dit schept gelijk een
gelegenheid voor sociaal contact.
Tot slot zullen ook in de tijdsspanne
2014 – 2019 meerdere malen computerlessen worden georganiseerd en dit
in samenwerking met de seniorenraad
van Brakel.
Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen beginners en gevorderden. Het
gaat telkens om een lessenreeks van
20 lesuren, waarbij een kleine bijdrage
wordt gevraagd van de deelnemers.

Van links naar rechts:
Marin Devalck, OCMW-Voorzitter
Guy Schittecatte, hoofdmaatschappelijk werker
Bianca De Staercke, OCMW-Secretaris
Janne Debaere, maatschappelijk werker
Carine Pollez, administratief medewerkster financiële dienst
Katrien De Langhe, administratief medewerkster
Melissa De Neve, maatschappelijk werkster
Blijke Eeckhaut, maatschappelijk werkster
Sofie Destercke, deskundige organisatie en personeel
Ludo De Smet, financieel beheerder

ARMOEDEBESTRIJDING.
In de huidige economische crisis grijpt
(verdoken en nieuwe) armoede steeds
verder om zich heen. Het Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn wenst deze
zoveel mogelijk te bestrijden.
Daartoe wordt er voorzien om een
armoedescreening te laten uitvoeren:
als men weet waar de armoede zich
situeert en hoe deze zich manifesteert,
kan men efficiënter de problemen
aanpakken. Alhoewel het Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn de strijd wenst
aan te gaan tegen armoede in het algemeen, wordt speciale aandacht besteed
aan kinderarmoede.

KANSARME GEZINNEN EN ALLEENSTAANDEN BIJSTAAN IN
HET VOORZIEN VAN HUN BASISBEHOEFTEN.
Het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn staat voor: bijdragen tot het welzijn
van de lokale bevolking. Basisbehoeften zijn onder andere het hebben van
voldoende voedsel, beschikken over
een dak boven het hoofd, voldoende
verwarming, enzovoort.. Het Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn wenst

door allerlei initiatieven ook kansarme
gezinnen en alleenstaanden een menswaardig leven te laten leiden.
Een eerste initiatief is het onderzoeken
van de mogelijkheid tot het aangaan
van een samenwerkingsverband met
het Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Oudenaarde, met betrekking tot de sociale kruidenier. Mensen
die behoren tot de doelgroep (zich
onder een bepaalde inkomstengrens
bevinden) kunnen goedkoper of zelfs
gratis voedsel verkrijgen. Tevens wordt
de mogelijkheid onderzocht om ook
een plaatselijk depot in Brakel uit
te bouwen, met het oog op (gratis)
voedselbedeling. Om de doelgroep te
bepalen wie in aanmerking komt voor
dit initiatief, zou het systeem van de
kansenpas verder worden uitgewerkt.
Inwoners van Brakel die aan een aantal
voorwaarden voldoen, onder andere
een inkomstengrens, kunnen bij het
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
immers een kansenpas bekomen. De
kansenpas in Brakel bestaat momenteel
uitsluitend nog voor schoolgaande
kinderen van Brakel. Hierbij wordt aan
de ouders een tussenkomst gegeven
(maximum € 200,00 per schooljaar)
door het Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn, voor kosten van school gerela-
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teerde zaken.
Een tweede initiatief is dat in samenwerking met de gemeente Brakel, een
kansenpas zal worden uitgegeven om
te kunnen deelnemen aan sportactiviteiten dewelke worden georganiseerd
door de gemeentelijke sportdienst.
Andere initiatieven zijn verder nog het
organiseren van een Sinterklaasfeest
voor kansarme kinderen en het jaarlijks
organiseren van een energiejacht.
Dit laatste betreft de bewustmaking
van het rationeel gebruik van energie.
Door een woning onder andere goed
te isoleren en rationeel om te gaan
met energie, kan er immers bespaard
worden op de energiekosten. Indien
je wenst te weten of je behoort tot de
doelgroep, kan je contact opnemen
met het Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn.
Het Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn voorziet verder geen noemenswaardige investeringen, behalve de
vervanging van het computerpark voor
de administratie van het Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn.
Voor al uw vragen omtrent dit meerjarenplan, kan je contact opnemen met
OCMW Brakel op het nr. 055 43 15 09.
Wij helpen u graag verder !

Een gepast technisch onderhoud van ons uitgebreid
openbaar domein en verhoogde aandacht voor
mobiliteit van zwakke weggebruikers.
Brakel is een uitgestrekte
gemeente met een aanzienlijk
aantal kilometer wegen.

Wij blijven onze jaarlijkse “klassiekers”
uitvoeren:
• Diverse wegenwerken (jaarlijks
200.000 euro)
• Asfalteringen (jaarlijks 250.000 ero)
• Vernieuwen wegmarkeringen (jaarlijks 30.000 euro)
• Groenonderhoud De Rijdt (jaarlijks
35.000 euro)
• Groenonderhoud kerkhoven
• Maaien bermen
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Daarnaast zijn rioleringswerken aan
de gang of zullen de komende jaren
gestart worden te:
• Berendries
• Rekelberg
• Nederbrakel (dorpskernvernieuwing)
• Steenweg (fase 2 tussen Fayte en
Hollebeekstraat)
• Kroonstraat
• Ronsesestraat in samenhang met de
aanleg van een fietspad
• Laaistok
• Schudewee

Het totaalproject De Rijdtmeersen –
met inbegrip van de aanleg van een
Finse piste – is ook een stokpaardje
(raming: 677.000 euro). `
Midden 2014 hopen wij een
vernieuwd recreatiedomein te
kunnen openen.
In het bijzonder in Nederbrakel zijn
voetpaden aan vernieuwing toe. In
2014 zal een ontwerp een totaalproject (zonder riolering) uitwerking voor
de Warande. Een bedrag van 250.000
euro is hiervoor alvast ingeschreven
in 2015.

De verhoogde aandacht voor zwakke
weggebruikers komt vaak naar boven
in het meerjarenplan. Wij verwijzen
hiervoor naar:
• De aanleg van fietspaden langsheen
de Steenweg te Parike.
• De aanleg van fietspaden langsheen
de Ronsesestraat. In 2014 wordt alvast 1.300.000 euro voorzien voor het
betalen van de grondverwervingen
langsheen de Ronsesestraat.
• Met belgerinkel naar de winkel
• Het fietsexamen
• Het markeren van fietssuggestie-
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stroken op basis van de schoolroutekaart (raming: 20.000 euro).
• Het voorzien van diefstalveilige fietsstallingen met elektrische oplaadpunten
• Het bijkomend voorzien van
openbare verlichting ter hoogte van
oversteekplaatsen aan scholen
Het blijven onderhouden van het
bestaande patrimonium vergt ook
aanzienlijke gelden. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld 10.000 euro voorzien voor
het vervangen van straatmeubilair en
14.000 euro voor het onderhoud van
de bushaltes.

Verhoogde aandacht
voor duurzaamheid en mobiliteit
Nieuwe initiatieven staan in de
steigers. Het kan echter ook nuttig
zijn om even stil te staan wat reeds
“lopend” is.
- De gemeente Brakel is afnemer van
100% groene stroom.
- Via EANDIS heeft de gemeente
de voorbije jaren REG-studies laten
uitvoeren van de gemeentelijke gebouwen. Momenteel wordt concreet
werk gemaakt van het aanpassen
van de sporthal en de gemeentelijke
basisschool.
- Hybride gemeentevoertuigen. In
2014 wordt een dergelijk voertuig als
test via EANDIS voor enkele maanden in gebruik genomen. Dit om het
draagvlak voor dergelijke voertuigen
ook bij lokale besturen te vergroten.
- Wij zijn afnemer van ecologische
producten.
- Scheiden hemelwater-afvalwater. De

gemeente Brakel is ook uniek in haar
subsidiereglement voor de burger
met een mogelijke tussenkomst tot
1500 euro.
- Erosiebestrijding: Brakel was één van
de pioniers van het uitwerken van
een erosiebestrijdingsplan. Wij zijn
sterk gevoelig voor concrete stappen (enkele hiervan zijn momenteel
lopend) hierin die wij steeds volmondig steunen, maar waarin de kritische
succesfactor nog steeds de bereidheid tot medewerking van private
eigenaars is.
Daarnaast zullen wij van het masterplan openbare verlichting – uitgewerkt in samenwerking met EANDIS
– gebruik maken om over te gaan
tot een selectieve vervanging van
openbare verlichting.
Van het verbod op het gebruik van
pesticiden vanaf 2015 maken wij
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gebruik om onze gemeentelijke kerkhoven te vernieuwen naar rust- en
ontmoetingsplaatsen die op duurzame wijze onderhouden kunnen worden. Een eerste proefproject wordt
gestart op het kerkhof te Michelbeke.
Wij willen ook een “warmtefoto” laten
maken van Brakel; dit opdat iedere
Brakelaar kan zien hoe energievriendelijk zijn of haar woning is.
De bestaande premies voor superisolerend glas, groenbemesting, afkoppeling riolering, kleine landschapselementen blijven behouden.

Nieuw beleid gericht op jeugd en senioren.
De adviesraden jeugd en senioren
leveren hier reeds verdienstelijk werk.
De reeds beschikbare subsidiekanalen voor jeugd blijven behouden
(jaarlijks 32.500 euro). Nieuwe initiatieven worden o.a. uitgewerkt met het
fietsexamen en de inrichting van een
paalcamping, investeringen in het IBO
(omheining, vloerbekleding, speeltrapezium (samen 9.500 euro) en het
gemeentelijk onderwijs (brandtrap,
digitale schoolborden, schoolbus,
verwarming (samen 220.000 euro)).
Wij willen echter verder gaan met
nieuw gemeentelijk beleid.
Voor wat het jeugdbeleid betreft,
handhaven wij ons engagement voor
een nieuwe halftijdse jeugdfunctionaris en maken hiervan gebruik om
deze functie voltijds te maken. Dit om
nieuwe impulsen op het domein van
cultuur en lokale economie te helpen
realiseren.

Wij indexeren ook de toelage voor
het personeelslid in jeugdhuis Alfa.
De polyvalente zaal wordt verder aangepakt om te voldoen aan de meest
recente geluidsnormen (75.000 euro)/
Bestaande en succesvolle initiatieven
voor senioren worden aangehouden
(oa. computerlessen).
Nieuwe acties die zullen worden uitgewerkt in samenwerking met
de seniorenraad zijn:
• het jaarlijks overhandigen van
een informatiemap aan de
65-jarigen
• een actie “senioren veilig
op de fiets”
• een event rond
“valpreventie”
• het opmaken van een
stedenbouwkundige
verordening
voor nieuwbouw die het
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principe van levenslang wonen
invoert.
• Een aangepaste trap in het gemeentelijk zwembad
• Een jaarlijkse bijeenkomst met
senioren rond een specifiek thema .
• Het opzetten van een bezoekprogramma voor 75-plussers.
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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):

MEER

JAREN

PLAN

BRAKEL
t Je gegevens:

Naam*:

2014 | 2019

Adres*:
Telefoon:
E-mail:
* verplicht in te vullen veld.
Stuur deze meldingsstrook onder
gesloten omslag naar Gemeente Brakel,
Marktplein 1 - 9660 Brakel.
www.

.be

Marktplein 1 - 9660 Brakel

