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Burgemeester Herman De Croo

Politie, personeel, informatie, communicatie, middenstand en landbouw
Spreekuur: vrijdag van 16.30 u. tot 18 u. - plaats: kabinet van de burgemeester
Lepelstraat 57 - 055 42 32 04 - herman@decroo-desguin.be
Partij: Open VLD
t

Schepen Johan Thomas

Financiën, mobiliteit en toerisme
Spreekuur: Woensdag van 18 u. tot 19 u. - plaats: schepenzaal
Stationsplein 9 - 055 42 54 68 - Johan.thomas1@telenet.be
Partij: sp.a
t

Schepen Marleen Gijselinck

Burgerlijke stand, seniorenbeleid, gelijke kansenbeleid en huisvesting
Spreekuur: woensdag van 19 u. tot 19.30 u. - plaats: schepenzaal
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - marleengijselinck@hotmail.com
Partij: Open VLD
t

Schepen Hedwin De Clercq

Sport, jeugd, sociale zaken en brandweer
Spreekuur: na telefonische afspraak
Leinstraat 78 - 0477 33 46 61 - declercq_hedwin@yahoo.com
Partij: sp.a
t

Schepen Stefaan Devleeschouwer

Onderwijs, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, feestelijkheden en milieu
Spreekuur: woensdag van 18.30 u. tot 19.30 u. - plaats: kabinet van de burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan_devleeschouwer@fulladsl.be
Partij: Open VLD

t

Schepen Sabine Hoeckman

Openbare werken
Spreekuur: woensdag van 18.30 u. tot 19.30 u. - plaats: vergaderzaal 1ste verdieping
Sint-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@telenet.be
Partij: Open VLD
t

Schepen - OCMW-voorzitter André Flamand

Ruimtelijke ordening en OCMW - voorzitter
Spreekuur: na telefonische afspraak - plaats: vergaderzaal 1ste verdieping
Leinstraat 112 - 0475 42 45 49 - andreflamand@skynet.be
Partij: Open VLD

t

Jürgen De Mets

Gemeentesecretaris
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

B

De gemeenteraadsleden

peter bauters - Sint-Apolloniastraat 29 A - 055 42 64 68 - CD&V
marc de pessemier - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
tom de geyter - Brusselsestraat 146 - 0497 46 53 62 - Open Vld
fernand de tant - Edgard Tinelstraat 13 - 055 42 40 00 - CD&V
marie-Jeanne de temmerman - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05
christine d’haeyer - Geraardsbergsestraat 84 - 055 42 27 67 - CD&V
Veronique lenvain - Geraardsbergsestraat 79 - 0478 79 68 85 - VB
rik foulon - Dr. De Drijverestraat 71 - 0473 61 28 38 - CD&V
mirella limpens - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
pascal machtelinckx - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld
Sofie marroyen - Kasteelstraat 82 - 0494 86 00 83 - CD&V
noël morreels - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
marcel Saeytijdt - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
wilfried tortelboom - Fayte 68 - 055 42 24 77 - sp.a
peter Vanderstuyf - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
marcel Van Snick - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
kris wattez - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V

B
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De OCMW-raadsleden

ocmw - marktplein 26, 9660 brakel
andré flamand - Leinstraat 112
0475 42 45 49 - Open Vld
marie-rose de meyer - Warande 3
055 42 52 03 - sp.a
Jan haegeman - Langakkerstraat 3
055 42 52 60 - N-VA
Julien liedts - Molenhoekstraat 27
0472 76 42 76 - CD&V
Jeannine roman - Gentsestraat 50
055 42 41 75 - Open Vld
linda uittenhove - Teirlinckstraat 38
055 45 50 43 - Open Vld
lisbet Van de maele - Geraardsbergsestraat 62
055 42 35 56 - CD&V
marleen Van den broeke - Gentsestraat 59
055 42 38 85 - Open Vld
hugo Van huffel - Neerstraat 20, bus 101
0475 33 56 16 - sp.a

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

Milieu

Sandy Casieris - Milieuambtenaar - milieu@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 43 17 65 - debby.depessemier@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Christelle Demooi - Adm. medewerker
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be

Toerisme - Sportraad - 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
Christiane ’t Kint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. medewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be
Cindy Van De Vijver - Adm. medewerker
055 43 17 70 - marierose.martens@brakel.be
Marie-Rose Martens - Adm. medewerker
055 43 17 70 - marierose.martens@brakel.be

B
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Politie Brakel

De OCMW administratie

Openingsuren

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

Gemeentelijk Containerpark
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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 7 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
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Brandweer Brakel
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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
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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.

B

Buitenschoolse kinderopvang

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

Secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
Personeeldienst - 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
Sofie Destercke - wnd. Ontvanger
055 43 15 09 - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
Carine Pollez - Adm. medewerkster - 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

B

Gemeentelijk Onderwijs

Veerle De Couvreur - Schoolhoofd
veerle.decouvreur@gbsbrakel.be
Gemeentelijke Basisschool
Steeenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94
Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20
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Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46
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 8 u. tot 12 u.
Woensdag van 8 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19 u.
Vrijdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u.tot 16 u.

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 8 u. tot 12 u.
Woensdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Vrijdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag van 8 u. tot 12 u. en van 13 u.tot 16 u.
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Gemeentelijk Zwembad Poseidon

Paul De Staercke - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel
T. 055 42 46 48 - F. 055 42 70 63
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.

Openingsuren van het zwembad
Maandag van 19 u. tot 20.45 u.
Dinsdag van 17.30 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.

B

Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel

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.

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!)

Kerstmarkt
17 december 2011 van 17 tot 23u. - Markt Brakel
Kom de warme en gezellige kerstsfeer opsnuiven en
laat u verrassen door de vele sympathieke exposanten.

t
ZATERDAG

15

Oktober

ZONDAG

11

September

Viering van de
100-jarige
Petrus Lintermans

Open monumentendag
in Opbrakel en
D’Hoppe-Vloesberg

ZONDAG

25

September

ZONDAG

18

September

De grootste leesbeesten
van de leeszomer 2011
in de bib

GP
Impanis-Van Petegem
start in Brakel

Kerstmarkt Brakel wordt een geslaagde combinatie van lekkernijen, originele
geschenken en ideeën voor Kerst, veel leute en plezier en fijn shoppen. Er valt
heel wat te beleven op deze sfeervolle kerstmarkt ! Ballon-Kerstman, kerstschmink, kersthuisje, orkest, animatie en workshops verzorgd door diverse
standhouders, ... Kortom, animatie voor iedereen en gezellig snuisteren in een
40-tal stands:
Straf Broerke, SOS Zwerfkatten Brakel, Jong VLD Brakel-Lierde, Immo Gowy,
Mabani, Jeugdhuis Alfa, Scouts Brakel, PISAD (drugpreventie en -begeleiding),
Diggie vzw, JIP jeugdinformatiepunt, Jeugd OLSA Brakel, Poorterij-speelgoed,
Mythan, Kon. Harmonie De Eendracht Brakel, Hair & Body Care Ellen,
AB-Wooddesign, Fighting Academy, De Hengelbengels Brakel, GroteZus,
ACV-Brakel, Florynne, Fanfare Vrije Kunstkring Brakel, Bellini, B.W. Vissers,
KSA-VKSJ Brakel, VZW St. Paulusheem, De Spoorwegpuffers, voetbalclub S.V.
Everbeek, ‘t Danskliekske Brakel, Badmintonclub De Scheefsmijters, Minivoetbalclub De Caprisonnekes, Djembé WuyaWuya, Beauty Care Evelien, ... n
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Oktober

FVV met het
vocaal ensemble
Psallentes Femina

brakel.be -

ZONDAG
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Oktober

Brakeliana 2011
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adviesraden@brakel.be - tel. 055 43 17 64

rekening 2010
goedgekeurd.
t Op

De Belauto
B

Alle Brakelaars, gepensioneerd of zij die wegens
omstandigheden geen gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer, kunnen beroep doen op de Belauto.

t

29 augustus 2011 werd de rekening van het dienstjaar 2010 door de gemeenteraad goedgekeurd.

De rekening bestaat uit 2 componenten, de gewone dienst
en de buitengewone dienst. De buitengewone dienst heeft
betrekking op de investeringen. De gewone dienst betreft de
courante werking van de gemeente.
De ontvangsten van de gewone dienst bedroegen €
12.374.445. Daar tegenover stonden uitgaven voor een bedrag
van € 11.611.405. Het saldo voor 2010 is dus + € 763.040.
Het is zeer belangrijk dat het saldo van het eigen dienstjaar
positief is. Dit waarborgt de financiële gezondheid van de
gemeente op langere termijn.
Daarnaast beschikt de gemeente over een gewoon
reservefonds. Dit zijn gelden die in het verleden opzij gezet
zijn voor de financiering van de pensioenen van het personeel
en de mandatarissen en voor de subsidiëring aan particulieren van de gescheiden afvoer van regenwater en rioolwater.
In 2010 is daarvan € 174.219 gebruikt voor de financiering
van de pensioenen. Dit verhoogt het resultaat tot € 1.011.655.
In combinatie met het gecumuleerde resultaat van de
vorige jaren bekomen we een algemeen budgetresultaat van
€ 3.759.146.
De ontvangsten bestaan voornamelijk uit belastingsontvangsten ( € 7.275.996), het gemeentefonds (€ 2.503.176), subsidieringen van hogere overheden, ontvangsten van prestaties (€
548.137) en dividenden.
De uitgaven bestaan uit personeelskosten (€ 4.225.885), werkingskosten (€ 3.150.628), overdrachten, hoofdzakelijk OCMW
en politie (€ 2.964122) en leningslasten (€ 1.270.769).
Als we dezelfde uitgaven per kostenplaats bekijken zien we
de volgende verdeling: algemene administratie (€ 2.344.639),
verkeer en waterstaat ( € 1.561.580), sociale zekerheid en
bijstand (€ 1.315.207), leningslasten (€ 1.270.596), sport,
cultuur,jeugd ( € 1.041.060) en afvalverwerking (€ 966.784).

www.brakel.be

Het budgetresultaat van de buitengewone dienst
bedraagt - € 4.831.930. De oorzaak van dit tekort ligt in de
prefinanciering van de investeringen. Zolang de gemeente
over voldoende liquiditeiten beschikt is het voordeliger in
plaats van te beleggen, geen leningen aan te gaan.
Als gevolg daarvan daalt sinds 2005 de uitstaande schuld.
In 2010 werd vooral geïnvesteerd in wegenwerken
(€ 921.455), investeringstoelagen aan kerkfabrieken
(€ 757.127) en brandweer (€ 191.938).
De vergaderingen in verband met de rekening en het budget
zijn openbaar. Iedereen is welkom op deze vergaderingen. In
de commissie financiën komen de technische aspecten aan
bod. De gemeenteraad debatteert en stemt over de rekening
en het budget.
De data van deze vergaderingen worden aangekondigd via
aanplakking en via de gemeentelijke website. n
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ludo.desmet@brakel.be - tel. 055 43 17 51

De Strijkwinkel
B
Gelegen te Brakel, Wielendaalstraat 14.
Hier kan u uw strijk binnenbrengen
en binnen de twee dagen wordt deze
voor u gestreken. U kan voor deze
dienstverlening betalen met
dienstencheques of in speciën.
Na telefonische afspraak wordt uw
strijk ook opgehaald en teruggebracht.
Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

i

07.30 u. - 17.00 u.
07.30 u. - 13.00 u.
07.30 u. - 13.00 u.
16.30 u. - 19.30 u.
07.30 u. - 13.00 u.
07.30 u. - 13.00 u.
10.00 u. - 12.00 u.

Nadine Carlier - 055 42 52 10
of 0488 37 95 96

De Belauto brengt u overal naartoe, zoals familiebezoek, ziekenhuisbezoek, boodschappen en allerhande uitstappen.
De Belauto komt u thuis ophalen en brengt u terug naar huis.
De prijs per afgelegde kilometer bedraagt € 0,27. Het lidgeld
bedraagt, vanaf 01.01.2012, € 10,00.
De Belauto is iedere voormiddag bereikbaar van 9 tot 12 uur.

i

sofie.destercke@ocmwbrakel.be - tel. 055 43 15 00

Naar jaarlijkse gewoonte werden de vrijwilligers van de Belauto
in de bloemetjes gezet en getrakteerd met een etentje voor hun
belangenloze inzet ! n

Het Sociaal Verhuurkantoor:
B
Omdat verhuren eenvoudig kan zijn!
t De

woningnood in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen is groot! Elk jaar zijn er duizenden aanvragen,
maar het aanbod van woningen is beperkt. Sommige mensen staan dus jaren op een wachtlijst.
Dit is ook het geval in Brakel.

Het SVK is daarom actief op zoek naar partners (eigenaars) die
het mogelijk maken de groei van het aantal woningen in dit
segment van de private huurmarkt te optimaliseren.
Om deze doelstelling met succes te kunnen nastreven is een
wettelijk omschreven werkkader gecreëerd waarin toch enkele
interessante incentives voor eigenaars zijn opgenomen.
Als je als eigenaar de beslommeringen wil vermijden die het
verhuren van een woning met zich meebrengt, kan je terecht
bij het Sociaal Verhuurkantoor, dat het verhuurwerk voor jou
doet.
Het SVK huurt je woning om deze onder te verhuren aan
huurders met een laag inkomen. Deze onderverhuring heeft
geen effect op je relatie met het SVK. Het SVK is immers de
hoofdhuurder en bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen.
Dit impliceert onder meer dat:
• De huur altijd stipt wordt betaald, ook als de woning niet
verhuurd is;
• Wordt toegezien op het onderhoud van de woning;
• De huurverplichtingen nauwgezet worden opgevolgd: verzekering tegen brand, onderhoud verwarmingsketel, …;
• Alle administratieve beslommeringen worden opgenomen.
Daarenboven heb je als eigenaar - als je noodzakelijke werken
wenst uit te voeren - recht op een renovatiepremie.

Ongeacht wat je inkomsten zijn en ongeacht hoeveel woningen
je in eigendom hebt. Ook fiscaal zitten er voordelen aan vast!
De voorwaarde om tot dit systeem te kunnen toetreden is dat je
het pand verhuurt aan een SVK.
In ruil voor deze aanzienlijke voordelen die aan de eigenaar
worden aangeboden, vraagt het SVK:
• Een huurprijs die lager ligt dan de commerciële huurprijs (75
à 80%);
• Een woning die voldoet aan de regelgeving van de Vlaamse
Wooncode;
• Een huurcontract met een woonzekerheid (9 jaar).
14 steden en gemeente maken deel uit van het SVK Zuid-OostVlaanderen vzw: Aalst, Brakel, Denderleeuw, Geraardsbergen,
Herzele, Kluisbergen, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse,
Sint-Lievens-Houtem, Zingem, Zottegem en Zwalm.
Heb je interesse of wens je meer uitleg: kom dan naar de
info-avond die hieromtrent georganiseerd wordt op DINSDAG
17 JANUARI 2012 om 19u30 in de gemeenteraadszaal van de
gemeente Brakel.
Om praktische redenen vragen wij je om je in te schrijven: dit
kan tot en met dinsdag 17 januari 2012 om 11u30 op het
nummer 055 43 15 09. n

i

Filmvoorstelling “PASEN”
B
t Komische

langspeelfilm ‘Pasen’ van Peter De Kemel

Vlaanderen anno 1935. Wanneer antichrist Frans Martens voelt dat zijn dagen geteld zijn, stuurt hij zijn dochter Virginie
bij pastoor Moens met de vraag of deze hem de laatste sacramenten wil toedienen.
De oerconservatieve Moens weigert, maar moet onder druk van zijn kerkelijke overste toch ingaan op het verzoek van de
man, dit terwijl Moens vindt dat de man door God niet genoeg kan worden gestraft voor zijn levenswijze.
Wanneer Frans Martens enkele dagen later sterft, weigert Moens hem te begraven omdat zijn dochter niet over het geld
beschikt om de begrafenisdienst te betalen. De onderpastoor, Lucas Vanoverschelde, vindt echter dat Virginie niet gestraft
moet worden voor de levenswijze van haar vader en hij geeft haar de centen die nodig zijn om haar vader te laten begraven. De jonge naïeve onderpastoor Vanoverschelde beseft niet dat zijn handeling zijn leven voorgoed zal veranderen.
De filmvoorstelling “Pasen” zal doorgaan in de polyvalente zaal van sporthal “De Rijdt”, op donderdag 8 december
2011 om 14 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Er is voldoende parkeerruimte. Ook de belbus kan worden
ingezet, als u hem maar tijdig aanvraagt. Kaarten kunnen bekomen worden bij de seniorenverenigingen van
Brakel of op de toeristische dienst, Marktplein 1 te Brakel. n

Tel. 053 39 40 50 (Leentje Cornelis, coördinator SVK ZuidOost-Vlaanderen vzw, Groenlaan 54, 9550 Herzele)

i

adviesraden@brakel.be - tel. 055 43 17 64

Kinderopvang in uw regio
Opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar • Dagopvang voor uw baby • Opvang voor uw ziek kind • Voor- en/of naschoolse opvang
• Een leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen tijdens de schoolvakanties
U wilt graag weten waar en wanneer er vrije plaatsen zijn: www.kinderopvangzov.be helpt u doorheen het opvanglandschap.

i

kinderopvang.brakel@skynet.be - tel. 055 42 84 53 - www.brakel.be

Op zaterdag 16 oktober 2011 sloten om 16u de hekkens
van het oude containerpark. De laatste bezoeker, dhr.
Danny Vanloven uit Brakel werd hierbij verrast met een
compostvat.
Op woensdag 19 oktober 2011 werd door de hoofdaannemer RvB uit Harderwijk de start gegeven van de 1ste fase
van de werken. Werken die vermoedelijk zullen duren tot
eind januari 2012. De werken bestaan in de eerste fase uit
opbraak van het terrein, verwijderen van rondpunt, nivelleren van het terrein en aanleg rioleringsbuizen en andere
wachtbuizen. Via de website en het infomagazine Info
Brakel-Lierde zullen wij u regelmatig op de hoogte houden
van de stand van zaken van de werken. Uiteindelijk willen
we komen tot een containerpark met verhoogde modulair
platform en een geautomatiseerde toegangscontrole.

Gedurende deze periode kunnen de inwoners van Brakel
terecht op het tijdelijk containerpark gelegen op het einde
van de Industrielaan.
De openingsuren van het tijdelijk containerpark blijven
dezelfde maar u moet zich voortaan 15 minuten voor
sluitingstijd aanbieden. Volgende fracties zullen permanent ingezameld worden: hout, grof huisvuil, steenpuin,
groenafval, wit- en bruingoed, textiel, glas (via glasbollen), luierafval, piepschuim, autobanden en grof snoeihout. Volgende fracties zullen aldaar worden ingezameld
via een vastgelegde kalender: vlak glas, metaal, boomstronken, asbest, papier en karton.
Het klein gevaarlijk afval (KGA) zal worden ingezameld via
een vrachtwagen die op de vastgelegde data zal opgesteld
staan op de parking achter het gemeentelijk zwembad

Vernieuwing & uitbreiding containerpark
B
Zoals u eerder reeds werd medegedeeld via de gemeentelijke infokanalen zijn de werkzaamheden op
het “oude” containerpark volop aan de gang en is het tijdelijk containerpark operationeel. We willen u
hierbij nogmaals informeren omtrent de stand van zaken van de werkzaamheden en over de uitbating
van het tijdelijk containerpark.
Op basis van onze ervaringen bleek dat wij nood hadden aan meer ruimte, meer automatisering inclusief
toegangscontrole, vlottere verkeerscirculatie, verbeterde ergonomie voor de bezoeker, kortere bezoektijden
op het containerpark en een zo groot mogelijke nuttige ruimte. Door inname van het rondpunt, de
implementatie van een toegangscontrole en de aanleg van een verhoogd modulair platform willen wij
voldoen aan deze behoeften en het comfort voor onze burger verhogen.
Om onze burger toch van dienst te kunnen zijn om zijn afval kwijt te geraken werd een tijdelijk
containerpark ingericht in plaats van uit te wijken naar een naburige gemeente.
Wij zijn er ons van bewust dat deze werken kunnen voor hinder en ongemak zorgen bij de burger maar
we vragen begrip voor de situatie en hopen de werken zo snel als mogelijk te beëindigen om u nog meer
van dienst te kunnen zijn.

t

Kalender
Vlak glas
Metaal
Boomstronken
Asbest
P&K
KGA (*)

Periode 1
08/11 - 12/11
19/10 - 05/11
08/11 - 12/11
19/10 - 05/11
29/10 - 05/11
Zaterdag 12/11
13u - 16u

Periode 2
06/12 - 10/12
15/11 - 03/12
06/12 - 10/12
15/11 - 03/12
28/11 - 03/12
Vrijdag 16/12
13u - 16u

Periode 3
03/01 - 07/01
13/12 - 31/12
03/01 - 07/01
13/12 - 31/12
27/12 - 31/12
Zaterdag 07/01
13u - 16u

Periode 4
31/01 - 04/02
10/01 - 28/01
31/01 - 04/02
10/01 - 28/01
24/01 - 28/01

(*) Per soort worden maximaal 2 stuks toegelaten

Het tijdelijk containerpark werd in gebruik genomen vanaf woensdag 19 oktober en dit tot einde der werken en zal gesloten
zijn van 24 december 2011 t.e.m. maandag 2 januari 2012. Mogen wij vragen begrip te tonen voor enige vorm van hinder of
vertragingen door de inrichting van dit tijdelijk containerpark. Hierbij doen we dan ook een oproep om zoveel als mogelijk:
• uw afval vooraf te sorteren;
• gebruik te maken van de huis - aan - huisophaling ook voor grof huisvuil, metalen, houtafval en snoeihout;
• uit te stellen wat kan uitgesteld worden
• rekening te houden met de inzamelkalender zodat problemen hieromtrent vermeden kunnen worden. n

i

milieu@brakel.be - 055 43 17 60
Foto’s werken: www.werkencpbrakel.tk

Huis-aan-huisophalingen.
B
t Uw diftarcontainer krijgt een nieuwe chip.
De huidige chips worden al meerdere jaren gebruikt en zijn
verouderd. Om de beste dienstverlening te blijven garanderen wenst IVLA gebruik te maken van de meest moderne
chiptechnologie. Daarom worden alle diftarcontainers na de
laatste inzameling van dit jaar en vóór de eerste inzameling
van volgend jaar voorzien van een nieuwe chip. Volgende
week krijgt u een nieuwe brief met daarin vermeld de datum waarop we u vragen om uw container buiten te zetten.
Op die dag komen we langs om de oude chip uit uw container te verwijderen en er een nieuwe chip in te plaatsen. Hou
dit dus goed in de gaten want zonder nieuwe chip kan uw
container in 2012 niet geledigd worden.

Wat verandert er nog meer in 2012?
Het papier en karton wordt om de 14 dagen opgehaald. Om
de service aan de inwoners te verhogen zal IVLA vanaf 1 januari 2012 het papier en karton om de 2 weken inzamelen.

Uit onderzoek is gebleken dat er heel wat papier en karton
bij de huisinzamelingen wordt aangeboden. Door deze
2-wekelijks inzameling bent u voortaan verlost van die grote
hoeveelheden en zult u nog minder geneigd zijn om een
deel hiervan mee te geven met het restafval. Het papier en
karton zal gelijktijdig opgehaald worden met het PMD. De
vrachtwagens zijn hiertoe speciaal uitgerust met 2 compartimenten, één voor PMD en één voor P&K. Het inzamelen
in ‘DUO’ van beide fracties betekent ook een ecologische
vooruitgang.
PMD is niet meer toegelaten op het containerpark!
Vanaf 19 oktober 2011 kunt u met de PMD-zak niet meer
terecht op het containerpark. De recente statistieken tonen
aan dat er nauwelijks nog PMD op het containerpark wordt
ingezameld. Logisch want om de 2 weken komen we bij u
aan huis de PMD-zak ophalen. Gelieve de sorteerregels correct toe te passen zodat uw PMD-zak wordt meegenomen. n

Nieuwe datum voor
de literair-muzikale avond
met Friedl’ Lesage
t De avond met Friedl’ Lesage als start van de bibweek kon wegens ziekte van de

bekende radiopresentatrice niet doorgaan. Geen nood voor wie er graag was bijgeweest. We plannen de avond opnieuw en wel op vrijdag 9 december, om 20u.
Friedl’ brengt er dan fragmentjes uit zowel heerlijke brokken wereldliteratuur
(Eco, Zafon, …) als grappige stukjes van bijvoorbeeld Herman Brusselmans.
Voor de muziek zorgen Toon Van Belleghem (zang) op de vleugelpiano en
Skrin Vandewalle (saxofoon). Zij brengen rustige popklassiekers. Rond half tien is er volop kans om gezellig na te praten
bij een glas heerlijke wijn en een kleine knabbel. Een activiteit van Bibliotheken Vlaamse Ardennen.
Met de steun van het Streekgericht Bibliotheekbeleid Oost-Vlaanderen. n

i

gratis surfen in de bib,
ook met je eigen laptop!

en inschrijvingen: brakel@bibliotheek.be - tel. 055 421245

poolse film in de bib

t Thuis (nog) geen

internet? Eventjes
om technische
redenen zonder
internet? Geen nood!
De bib biedt tijdens
de openingsuren
gratis kans tot
internetgebruik via
3 publiekspc’s.
Bovendien vind je er meer dan thuis. Vooral de
persdatabank Mediargus met het archief van
alle kranten en de Knack-tijdschriften biedt
een schat aan informatie! Via de Open Office
software behoort ook tekstverwerking en werken met rekenbladen tot de mogelijkheden.
Wie met een laptop in de leeszaal zit, kan ook
daar gebruik maken van de draadloze internetverbinding. Helemaal zonder procedures of
wachtwoorden. Makkelijker kan niet ... n

i
i

www.ivla.be

brakel@bibliotheek.be - tel. 055 42 12 45

t op

vrijdag 16 december, om 20u, wordt de Poolse film
‘Tricks’ op groot scherm in de leeszaal van de bib vertoond.
Deze schitterende parabel volgt een jongetje van zes dat zich
afvraagt of de zakenman die elke ochtend eenzaam op de
trein staat te wachten, zijn afwezige vader zou kunnen zijn.
De schrijver en regisseur van ‘Tricks’, Andrzej Jakimowski
heeft heel veel ontroering en poëtische humor en een zeker
dromerig je-ne-sais-quoi in het verhaal gestrooid en doet
op het vlak van mise-en-scène en montage echt wonderlijke
dingen. Wie dit pareltje wil zien, moet vooraf even
reserveren in de bib. n

i

en inschr.: brakel@bibliotheek.be - tel. 055 42 12 45

Lessenreeksen voorjaar 2012.
(januari tot en met mei)

tijdens het voorjaar van
wat gevarieerde lessenreeksen
l
hee
rt
see
ani
org
st
ien
rtd
de gemeent De gemeentelijke spo
n kan vanaf 15 december in
ijve
chr
ins
en
ari
bru
i/fe
uar
n in jan
dient u zich aldaar te
2012. De lessenreeksen starte
in het gemeentelijk zwembad
an
rga
doo
die
sen
eek
enr
telijke sporthal. Voor de less

interscholen
veldloop
28-09-2011

laten inschrijven.

e sporthal
lessenreeksen gemeentelijk

‘de rijdt’

0 / 10u30-11u30
erdag 4 februari: 9u30-10u3
zat
op
rt
sta
r,
jaa
5
t
me
en
• kleuterturnen van 3 tot
ruari: 11u30-12u30
t 8 jaar, start op zaterdag 4 feb
• kindergym van 5 tot en me
ruari: 16u-17u
jaar, start op woensdag 1 feb
12
t
me
en
tot
8
van
gym
• kinder
januari: 17u-18u
t 12 jaar, start op maandag 30
• basketbal van 8 tot en me
r:
• muurklimmen vanaf 6 jaa
i: gevorderden: 18u-19u
ag
- start op maand 30 januar
erts: 18u-19u
voor beginners: 17u-18u / exp
ri:
rua
feb
2
dag
der
don
op
- start
jaar:
ng
• spinni reeks 1 vanaf 16
en: 20u45-21u45
ers: 19u45-20u45 / gevorderd
inn
beg
:
art
ma
5
ag
and
ma
- start op
orderden: 20u45-21u45
: beginners: 19u45-20u45 / gev
art
ma
7
dag
ens
wo
op
rt
sta
reeks 2 vanaf 16 jaar:
ng
nni
spi
•
orderden: 20u45-21u45
: beginners: 19u45-20u45 / gev
ber
tem
sep
3
ag
and
ma
op
- start
20u45-21u45
: 19u45-20u45 / gevorderden:
ers
inn
beg
:
ber
tem
sep
5
- start op woensdag
jaar:
• spinning reeks 3 vanaf 16
/ gevorderden: 20u45-21u45
ber: beginners: 19u45u-20u45
em
nov
19
ag
and
ma
op
rt
sta
en: 20u45-21u45
ers: 19u45-20u45 / gevorderd
inn
beg
:
ber
em
nov
21
dag
- start op woens
ri: 17u-18u
r, start op woensdag 1 februa
jaa
12
t
me
en
tot
7
van
key
• NIEUW ! hoc
e tijd en toerisme > sport
31 98 - www.brakel.be > vrij
42
055
tel.
e
el.b
rak
@b
ben.devlieger

i

oseidon’
n gemeentelijk zwembad ‘p

lessenreekse

tot 17u30
9 of donderdag 12 januari: 17u
ag
and
ma
op
rt
sta
r,
jaa
6
• watergewenning van 4 tot
januari: 17u30 tot 18u
maandag 9 of donderdag 12
op
rt
sta
r,
jaa
12
tot
6
van
• leren zwemmen
uari: 17u tot 18u
25m), start op dinsdag 10 jan
• vervolmaking (vanaf brevet
18u tot 19u
start op maandag 9 januari:
• volwassenen vanaf 18 jaar,
donderdag van 18u tot 19u
De gemeentelijke sport• baantjeszwemmen, iedere
g 10 januari: 21u tot 21u45
sda
din
of
9
ag
and
ma
rt
sta
2012. De lessenreeksen
• aquagym vanaf 16 jaar,
eeksen tijdens het voorjaar van
enr
less
e
erd
arie
gev
t
wa
l
hee
sporthal. Voor de
dienst organiseert
december in de gemeentelijke
15
af
van
kan
n
ijve
chr
ins
starten in januari/februari en
aar te laten inschrijven. n
jk zwembad dient u zich ald
teli
een
gem
het
in
an
rga
lessenreeksen die doo
en toerisme > sport
48 - www.brakel.be > vrije tijd
46
-42
055
tel.
.be
net
sky
zwembad.poseidon@

i

t Op

woensdag 28 september 2011 organiseerde de sportdienst i.s.m de sportraad
de 19de jaarlijkse interscholenveldloop
voor jongens en meisjes van 6 t.e.m. 18
jaar. Alle Brakelse scholen namen deel
aan deze loopwedstrijd.
Deze editie vond plaats op het voetbalterrein
van SK Opbrakel. Aan de start verschenen 720
deelnemers, een waar recordaantal!
Dit grote aantal deelnemers hadden we waarschijnlijk ook deels te danken aan het schitterende weer die dag.
We zouden hierbij nogmaals alle Brakelse
scholen willen bedanken voor hun massale
opkomst. De volledige fotoreportage is te
bezichtigen (tot 1 januari 2012)
via www.brakel.be. n
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sportdienst@brakel.be - tel. 055 42 31 98

Sportkampen

krokus- & paasvakantie 2012
t Tijdens de krokus- en de paasvakantie van 2012 organiseert

de Brakelse sportdienst verschillende sportkampen:
• Krokusvakantie: van 20 februari t.e.m. 24 februari 2012:
- kleutersportkamp (3 t.e.m. 5 jaar)
- circus-omnisportkamp (6 t.e.m. 12 jaar)
• Paasvakantie: van 2 april t.e.m. 6 april 2012:
- kleutersportkamp (3 t.e.m. 5 jaar)
- badminton-omnisportkamp (6 t.e.m. 12 jaar)
• Paasvakantie: van 10 april t.e.m. 13 april 2012 (4 dagen):
- kleutersportkamp (3 t.e.m. 5 jaar)
- danskamp (6 t.e.m. 12 jaar)
De inschrijvingen starten op zaterdag 14 januari 2012 vanaf 9u
in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. De inschrijvingsstrookjes
zullen vanaf 3 januari 2012 beschikbaar zijn in de sporthal. Het
aantal deelnemers wordt bewust beperkt tot 30 kinderen/sportkamp. Men mag enkel de eigen kinderen inschrijven aan het
loket (contante betaling of bancontact).
Uiteraard worden de kinderen begeleid door ervaren en
deskundige lesgevers.
Voor al deze sportkampen zijn wij nog op zoek naar kandidaatmonitoren (minstens 18 jaar), solliciteren kan alvast gebeuren
op de gemeentelijke sportdienst ! n
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sportdienst@brakel.be - tel. 055 42 31 98

B
Misbruik van aanstekergas
Politie en Pisad informeren
t De

laatste maanden werden in Ninove grote hoeveelheden bussen aanstekergas gevonden op plaatsen
waar vaak jongeren samenkomen of rondhangen. Begin november sukkelde een 14 jarig meisje in Turnhout
in een vijver nadat ze volgens getuigen samen met enkele anderen aanstekergas zou geïnhaleerd hebben.
Het meisje stierf korte tijd later.
Het snuiven van aanstekergas of vluchtige snuifmiddelen
in het algemeen is geen nieuw fenomeen. Het gaat om
producten die relatief goedkoop zijn en in de handel vrij te
verkrijgen zijn zoals lachgas, bussen met gas om sigarettenaanstekers te vullen, diverse soorten lijmen, benzine, oplosmiddel, ontvlekkers, spuitbussen, verf- en lakverdunners...
Het snuiven van deze producten is een typisch fenomeen bij
jonge, experimenterende gebruikers. Zij staan zelden stil bij
de risico’s die aan het gebruik van deze producten verbonden zijn. Reeds tientallen jaren worden regelmatig ongevallen als gevolg van het snuiven van deze middelen gemeld.
Personen die jongeren in hun leefomgeving hebben zijn
best alert voor lege gas- en spuitbussen, plastic zakken met
vodden en watten, adem die ruikt naar benzine,
benzinegeur in de kleren, het dragen van lange mouwen bij
warm weer (jongeren stoppen de bussen in hun mouwen
om te inhaleren) ...
riSico’S
De effecten lopen uiteen naargelang de eigenschappen van
het gebruikte product en de intensiteit van het gebruik.
• De celstructuur van organen (hersenen, longen, lever,
nieren...) en weefsel (beenmerg, zenuwen...) kunnen worden
aangetast.
• Omdat deze producten een tekort aan zuurstof veroorzaken, zijn een onregelmatige ademhaling, bewustzijnsverlies,
coma met fatale afloop mogelijk
• OPS (Organisch Psychosydroom door Solventen) kan
optreden. Er is sprake van hoofdpijn, concentratieproblemen die op termijn kunnen uitmonden in hersenbeschadiging met zware en blijvende psychische stoornissen en
veranderingen in het gevoelsleven.
• Er kan een pathologische roes optreden: de gebruiker
wordt zeer opgewonden, agressief, vernielzuchtig en kan
zelfmoordneigingen hebben

• Lang en diep snuiven ken verlammingsverschijnselen aan
het middenrif, een daling van de bloeddruk hartritmestoornissen en de dood tot gevolg hebben
• Er is brand- en ontploffingsgevaar. Gebruikers kunnen zich
ernstig verwonden aan de handen en het gezicht
• Wie intensief watten en/of textiel gebruikt, riskeert een
‘haarbal’ in de longen, maag of darmen
• Bij zwangerschap en borstvoeding: de schommelingen in
de bloeddruk en hartritmestoornissen zijn voor moeder en
kind bijzonder gevaarlijk.
de wet
Er is jammer genoeg geen wetgeving ter zake; Het verkopen,
bezitten en gebruiken van producten met vluchtige
snuifmiddelen is dus niet bij wet verboden.
wat te doen?
Is iemand onder invloed, laat hem/haar dan zeker niet
deelnemen aan het verkeer (auto, fiets...) of gevaarlijk werk
(machines, elektriciteit...) uitvoeren.
Als het misloopt en iemand onwel wordt, zorg voor een
rustige, prikkelarme omgeving, en probeer de persoon te
kalmeren. Neem bij braken (kans op verstikkingsgevaar),
hart- en ademhalingsproblemen onmiddellijk
contact op met een arts of ziekenhuis (100 of 112). n

i

en hulpvragen:
• Celine Vandriessche, PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk
Samenwerkingsverband voor de Aanpak van Drugs) Brakel,
Wielendaalstraat 14, 055 42 41 39
•De druglijn op het nummer 078 15 10 20

Politiezone
Brakel
verhoogt toezicht
in eindejaarsperiode
t Net als de voorgaande jaren houdt de lokale politie

Brakel tijdens de eindejaarsperiode een extra verhoogd
toezicht rond de handelszaken op haar grondgebied dat
de gemeenten Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm
beslaat. Daarnaast worden er vanaf 6 december in de
vooravond extra patrouilles ingezet in de inbraakgevoelige
buurten.
Het doel van deze acties is enerzijds bijdragen tot een
verhoogd veiligheidsgevoel bij de burger en anderzijds het
ontmoedigen van eventuele rondtrekkende dadergroepen
en dit door een actieve aanwezigheid van meer “blauw op
straat”.
Traditioneel is het drukker in de winkels rond het einde
van het jaar.

Nog meer dan de voorgaande jaren zullen de
wijkinspecteurs in het straatbeeld aanwezig zijn, hun
bijzondere aandacht richten naar de winkelcentra en
instaan voor de vlotheid van het verkeer.
Ook de interventieploegen nemen de handelszaken in hun
patrouilleschema op. Tegen sluitingsuren worden extra
autopatrouilles ingezet. Ook de vrijdag voor het kerst- en
nieuwjaarweekend en op tweede kerstdag worden
bijkomende patrouilles voorzien. n
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info@pzbrakel.be - tel. 055 42 60 00
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Het echtpaar Jozef en Angela
Blondelle - Himschoot

50

Het echtpaar Herman en Françoise
De Croo - Desguin

60

Het echtpaar Frans en Klara
Baguet - De Keyzer

50

Het echtpaar André en Florentine
Goeminne - Van Houtte.

50

Het echtpaar Paul en Laura
Linthout - Borreman

50

Het echtpaar Remi en Godelieve
Van Schoorisse - De Cubber





50

Het echtpaar Michel en Christiane
De Wolf - Herregodts






50

Het echtpaar Francois en Thérèse
De Mulder - Vanrillaer

50

Het echtpaar Lucien en Ivonne
De Turck - Van Twembeke





















50

Het echtpaar Roger en Annie
Vandepontseele - De Staercke

50

Het echtpaar Marcel en Hedwige
Janssens - De Weze



Ik heb de volgende melding:
t kruis

het probleem aan, geef de juiste plaats,

ev. straat en huisnr. aan.

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

uw gegevens:

Naam*:
Adres*:
Telefoon:
E-mail:

* verplicht in te vullen veld.
Stuur deze meldingsstrook onder
gesloten omslag naar gemeente brakel,
marktplein 1 - 9660 brakel.

WeDSTRiJDVRAAG:

Hoeveel klokken telt
onze Brakelse Beiaard?
Verstuur je antwoord voor 1 januari 2012 naar
de toeristische dienst - Marktplein 1, 9660 Brakel
en win een prachtige prijs.
Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Er werden geen juiste antwoorden ingediend!
(Brakel heeft al 14 keer deelgenomen aan de Open Monumentendag)

Kerstmarkt
17 december 2011
van 17 tot 23u.
Markt Brakel
Kom de warme en
gezellige kerstsfeer opsnuiven
en laat u verrassen door de
vele sympathieke exposanten.

Wijzigingen en fouten voorbehouden • Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend • design & print | drukkerij surdiacourt
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