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het gemeentebestuur

t

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
www.brakel.be
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De OCMW-raadsleden

De gemeenteraadsleden

OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel

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

André Flamand - Leinstraat 112
0475 42 45 49 - Open Vld
Marie-Rose De Meyer - Vierschaar 21 bus 0101
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. hoofdmedewerker
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
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Politie Brakel

De OCMW administratie

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

Openingsuren

Alle werkdagen van 7 u. tot 19 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u.

Secretaris

B

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

Secretariaat
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

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

Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100
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Openbare Bibliotheek

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
Klaartje Buyens - Maatsch. werkster
055 43 15 07 - klaartje.buyens@ocmwbrakel.be

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@skynet.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
Steeenweg 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 - 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.

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 - F. 055 42 70 63
zwembad.poseidon@skynet.be

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.

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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Zondag

13

November

Vrijdag

Herfstwandeling van
Sportraad Brakel

zaterdag

17

December

Januari

December

Zaterdag

Kerstmarkt
in Nederbrakel

Zondag

8

16

Inhuldiging
van de Zegelsemse
“Kasseilegger”

17

December

Kerstmarkt
in Nederbrakel

Zondag

Nieuwjaarsreceptie
Brakelse inwoners

4

December

Hulde aan het
mijnwerkersmonument

zaterdag

3

December

zaterdag

11

November

zaterdag

3

December

Vrijdag

Onvangst laureaten
van de sportdienst

Herdenking van de
wapenstilstand en
gesneuvelden van WO1

Uitreiking brevetten
en eretekens vrijwillige
Brandweerdienst

11

November

Ontvangst
Brakelse oudstrijders

Vrijdag

29

December

Nieuw gemeentelijk
skatepark

Zaterdag

21

December

Ontvangst van de
Orde van Triverius

Kinderopvang in uw regio
t Opvang

voor kinderen van 0 tot 12 jaar
• Dagopvang voor je baby
• Opvang voor je ziek kind
• Voor- en/of naschoolse opvang
• Leuk voor je kinderen tijdens de schoolvakanties
Je wil graag weten waar en wanneer er
vrije plaatsen zijn: www.kinderopvangzov.be helpt
je doorheen het opvanglandschap. n

i

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

OPENDEUR

WEEKEND
HANDELSCENTRUM

brakel
232425- 03-2012

zondag vani 14 tot 18u.
adviesraden@brakel.be - tel. 055 43 17 64
MMV DE MIDDENSTANDSRAAD BRAKEL
of www.shoppingbrakel.be
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www.brakel.be

Nieuwe asfalteringen OP KOMST.
t De gemeenteraad van 16 januari 2012 keurde een nieuwe lijst van asfalteringen goed.
Dit maal zullen aan bod komen: Trimpont (zijstraat), H. De Coenestraat, Leberg, Kleine
Gastenhoek, Plankkouter, Steenpaal, Koestraat, Pieter Hoelmanstraat, dienstweg arsenaal,
Perlinckweg met koffer, zijweg Klaaie met koffer, Fraan met koffer, zijstraat Lessensestraat.
De raming voor deze werken bedraagt 462.991,98 euro excl. btw. Deze werken zullen dit
voorjaar uitgevoerd worden. n

i

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

Tentoonstellingspanelen voor verenigingen
beschikbaar.
t Ten

behoeve en op vraag van de Brakelse verenigingen werd een overheidsopdracht
georganiseerd met het oog op het aankopen van nieuwe tentoonstellingspanelen.
Voor een bedrag van 7130 euro werden bij de firma Dymensis 20 lopende meter
tentoonstellingspanelen gekocht. Deze zijn ondertussen beschikbaar. n

i

toerisme@brakel.be - tel. 055 43 17 63

Speelplein Zegelsem wordt aangepakt
t De

gemeenteraad van 16 januari 2012 keurde een bestek betreffende de aankoop van
nieuwe speeltoestellen goed. Ditmaal voor het speelplein te Zegelsem (Rovorst). Dit is het
zesde speelplein dat zal vernieuwd worden na de vernieuwing van Hovendaal (Michelbeke),
De Rijdtmeersen (Nederbrakel), Nederstenkouter (Nederbrakel), Cordenuit (Everbeek-beneden) en Opbrakel (plaatsing dit voorjaar). n

i

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

Horecagids online beschikbaar
t In

2011 werd voor de eerste maal een online Brakelse horecagids geschreven.
De voorbije weken werd gewerkt aan een vernieuwde versie.
Deze is ondertussen (enkel) online beschikbaar op het startscherm van
de gemeentelijke website www.brakel.be. n

i

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

Horecagids

Gemeente Brakel
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Budget 2012
t De

gemeenteraad van 19 december 2011 keurde het budget 2012 goed.

Wat is het budget en waarvoor dient het?
Het budget is een precieze raming van
alle ontvangsten en alle uitgaven die in
de loop van een bepaald jaar kunnen gedaan worden. De term raming betekent
dat het niet gaat over absoluut vaststaande bedragen. Pas op het einde van het
jaar, na de uitvoering van het budget, zal
blijken wat er precies gerealiseerd is van
deze ramingen.
Naast een raming van ontvangsten en uitgaven is het budget bij uitstek een politiek
document. Het is de vertaling van het beleid dat in de gemeente zal gevoerd worden in het komende jaar. Het cijfermatige
gedeelte, de financiële nota, wordt aangevuld met de beleidsnota. Beide samen laten je toe je een goed beeld te vormen van
wat er in de gemeente te gebeuren staat
in 2012 en wat de financiële implicaties
daarvan zijn.
Het budget staat niet op zichzelf, maar is
onderdeel van een meerjarenplanning.
Die meerjarenplanning strekt zich uit
over een legislatuur van 6 jaar. De klemtoon ligt daarbij op het financiële evenwicht op langere termijn. Het meerjarenplan moet er voor zorgen dat je over deze
zesjarige periode niet meer uitgeeft dan
je ontvangt.
Verder is het budget een volmacht van de
gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om daadwerkelijke uitgaven en ontvangsten te doen. In
de loop van het jaar zal het college met
de uitvoering van het budget belast zijn,
en zal het niet steeds toelating moeten
vragen aan de raad om uitgaven of ontvangsten te doen.
Het budget wordt verder uitgesplitst in
gewone dienst en buitengewone dienst.
Grosso modo komt het er op neer dat

je in de gewone dienst ontvangsten en
uitgaven terugvindt die je in een bedrijfsboekhouding op de resultatenrekening
zal aantreffen.
Aan de kostenzijde gaat het om personeelskosten, werkingskosten, werkingssubsidies en schulduitgaven. Aan de
opbrengstenzijde gaat het om belastingsontvangsten, ontvangsten voor prestaties,
ontvangen werkingssubsidies en opbrengsten uit beleggingen.
De buitengewone dienst is in grote lijnen
synoniem voor ontvangsten en uitgaven
die verband houden met investeringen.
Dus hier kan je concreet zien waarin geïnvesteerd wordt en hoe de financiering
gebeurt. In een bedrijfsboekhouding
vind je dit terug op de balans.
Samengevat: de investeringen worden
gefinancierd met subsidies, eigen middelen of via leningen. De laatste twee hebben een invloed op het resultaat van de
gewone dienst via aanwending van het
overschot of via jaarlijks
terugkerende aflossingen en intresten.
De gewone dienst van het budget 2012
sluit af met een negatief resultaat van
het eigen dienstjaar van € 1.140.000.
Dankzij éénmalige meerontvangsten uit
personenbelastingen,
overboekingen
uit het reservefonds voor pensioenen
en het overschot van vorige dienstjaren
bekom je een geraamd algemeen budgetresultaat van de gewone dienst van
€ 2.765.000.
De ontvangsten komen voor het grootste
deel van belastingen (€ 11,075 mio). In
mindere mate van ontvangsten wegens
prestaties (€ 0.667 mio) en opbrengsten
uit beleggingen en participaties (0.525
mio).
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De uitgaven omvatten de personeels
kosten (€ 4,733 mio), de werkingskosten
(€ 3,615 mio) de overdrachten, hoofdzakelijk politie en OCMW, (€ 3,478 mio) en
de aflossingen en intresten van leningen
(€ 1,591 mio).
Een opsplitsing naar kostenplaatsen
geeft aan dat de meeste middelen aangewend worden in de algemene administratie (€ 2,585 mio), de technische
dienst (€ 1,742 mio), de sociale bijstand
( € 1,512 mio), sport en vrije tijd (€ 1,187
mio), veiligheid (€ 0,993 mio) en afvalverwerking (€ 0,939 mio).
De investeringen voor 2012 lopen op tot
€ 3,555 mio.
De klemtoon ligt vooral op wegenwerken en onderhoud van wegen. Samen
goed voor € 2,233 mio. Bijkomende investeringen in rollend materieel en speciale voertuigen lopen op tot € 245.000.
Verder wordt er geïnvesteerd in sportinfrastructuur, met de aanleg van een
Finse piste (€ 130.000) en energiebesparende maatregelen in het zwembad en
de sporthal.
Tenslotte werden er kredieten voorzien
voor uitrusting van de brandweer, aanpassingswerken aan schoolgebouwen en
voor toeristische uitstraling van de gemeente met het Brakelhoen en de fontein op de Rijdtmeersen.
Meer gedetailleerde informatie over het
budget is te bekomen op de dienst financiën van de gemeente. Er is ook een
exemplaar van het budget beschikbaar
in de bibliotheek en op de website van
de gemeente. n

i

ludo.desmet@brakel.be
tel. 055 43 17 51

De Strijkwinkel

De Belauto

Gelegen te Brakel, Wielendaalstraat 14.
Hier kan je je strijk binnenbrengen en
binnen de twee dagen wordt deze voor je
gestreken.

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

Je kan voor deze dienstverlening betalen met
dienstencheques of in speciën.
Na telefonische afspraak wordt je strijk ook
opgehaald en teruggebracht.

De Belauto brengt je overal naartoe, zoals familiebezoek,
ziekenhuisbezoek, boodschappen en allerhande uitstappen.
De Belauto komt je thuis ophalen en brengt je 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 12u.

Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
		
Donderdag:
Vrijdag:		
Zaterdag:

GEVRAAGD:
MENSEN DIE ZICH WILLEN INZETTEN
VOOR DE MEDEBURGERS
WIL JE EEN VRIJWILLIGER BIJ DE BELAUTO WORDEN ?
NEEM DAN CONTACT OP MET HET OCMW.

i

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

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

TE KOOP

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.

n OCMW Brakel:

en, eigendom va
roerende goeder

en on

Volgende percel

, 15 a 60 ca groot.
g, Sectie B, nr. 1.658
lin
de
Af
7e
d),
lan
Barkouter “, (bouw
70 ca groot.
1) Everbeek, “ Klynen
ctie C, nr. 47 B, 28 a
Se
g,
lin
de
Af
7e
d),
“, (bouwlan
91 a 50 ca groot.
2) Everbeek, “ Dorp
g, Sectie C, nr. 450,
lin
de
Af
7e
d),
lan
ca groot.
elle “, (bouw
e C, nr. 406 A, 14 a 30
cti
3) Everbeek “ Espign
Se
g,
lin
de
Af
7e
ca groot.
“, (bouwland),
e A, nr. 493 G, 4 a 10
cti
Se
g,
4) Everbeek, “ Dazair
lin
de
Af
5e
ca groot.
eland “, (bouwland),
A, nr. 1.430, 15 a 10
e
cti
Se
g,
lin
5) Michelbeke, “ Cam
de
Af
1e
),
a 50 ca groot.
nnenberg “, (hooiland
6) Nederbrakel, “ Cu
g, Sectie A, nr. 356, 31
lin
de
Af
2e
d),
lan
ca groot.
paal “,(bouw
ctie B, nr. 558, 8 a 50
Se
7) Opbrakel, “ Steen
g,
lin
de
Af
3e
d),
akel.
straat “, (weilan
t Vanderlinden te Br
8) Zegelsem, “ Hauw
ld door notaris Joos
de
an
eh
afg
t
Olemans te Brakel.
rd
el
wo
ch
1
el
or notaris Mi
do
ld
de
an
eh
De verkoop van perce
afg
en
8 word
rcelen 2 tot en met
De verkoop van de pe
Joost Vanderlinden
055 42 33 99 : notaris
Michel Olemans
055 42 31 70 : notaris

i

OCMW 11

B

VVV wat? horen we jullie al denken!
Deze schijnbaar onmogelijke afkorting staat voor
V(ereniging)V(oor)V(reemdelingenverkeer) & Toerisme.
Met “vreemdelingen” worden hier
‘toeristen & recreanten’ bedoeld.
Waarom deze onmogelijke afkorting?

VVV & Toerisme Brakel
VVV: Waarom deze onmogelijke afkorting? Simpel voor de Nederlanders - de belangrijkste toeristische klanten - is het “VVV” een absoluut
bekend begrip en bij aankomst willen ze meteen naar het “VVV-kantoor”
om de nodige info op te halen. In communicatie wordt de naam
Toerisme Brakel vzw gebruikt. De werkingsmiddelen komen van het
gemeentebestuur en via diverse subsidies. De werking verschilt in
belangrijke mate van de klassieke gemeentelijke adviesraden.
t

Doelstellingen
Deze vereniging zonder winstoogmerk (vzw) bestaat méér dan 35 jaar en
is samengesteld uit vrijwilligers, aangevuld met de schepen voor toerisme
Johan Thomas en gemeentelijk ambtenaar Gary De Nooze. De doelstellingen van deze vereniging zijn: “het promoten van toeristisch Brakel
met alle middelen en de toerist goed onthalen”. Dit houdt o.a. ook in
te streven naar een goede toeristische bewegwijzering, het informeren
van alle betrokkenen over de toeristische troeven via folders, brochures,
een viertalige website, adverteren in toeristische magazines (o.a. UIT
Magazine). Het deelnemen aan toeristische beurzen, het sponsoren van
evenementen met een toeristisch belang…Veel hiervan speelt zich af
buiten Brakel want daar zitten de potentiële klanten.

www.brakel.be
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voorgesteld !

Zoekt vrijwilligers

Realisaties.
Gedurende de jarenlange werking
werden heel wat realisaties gedaan o.a.
het aanleggen van een wandelpad per
deelgemeente met uitpijling (recent
helemaal opgefrist) en bijhorende
tweetalige brochure en startpaneel.
Er is een viertalige toeristische website die steeds herwerkt wordt en we
nemen deel aan een aantal toeristische
beurzen. Op het marktplein is het toeristisch kantoor prominent aanwezig.
We gaan naar de vergaderingen van
Toerisme Vlaamse Ardennen en Toerisme Oost-Vlaanderen. We organiseren
de evenementen “Dag van het park en
Week van de smaak”.

Vijfjaarlijks organiseren wij een
wetenschappelijk toeristisch congres.
De Raad van Bestuur vergadert als het
nodig is, er wordt een jaarbegroting
opgesteld en jaarlijks wordt een verantwoording van de gebruikte middelen
voorgelegd aan de statutaire algemene
vergadering. De schepen voor toerisme
legt de link naar het gemeentebestuur.
De meest recente cijfers geven 17.336
toeristische aankomsten en overnachtingen ( 2010) in Brakel (Bron:
FOD Economie – Algemene Directie
Statistiek). Deze toeristen zijn de meest
interessante wegens hun bestedingen
in Brakel. Bestedingen van recreanten
zijn statistisch niet te achterhalen.

Toerisme 13

Gezocht vrijwilligers.
Onze vereniging is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers om mee te werken
aan de realisatie van onze doelstellingen ‘het promoten van toeristisch
Brakel”. Wie zich geroepen voelt stuurt
als de bliksem een mail naar Gary De
Nooze (toerisme@brakel.be).
Alles over toeristisch Brakel en
de werking van VVV-Brakel op
www.toerisme-brakel.be n

Deense film in de bib
B

t Denemarken is momenteel voorzitter van de
Europese Unie. Tijd voor een Deense film dus.
En dan kan je natuurlijk niet heen om Lars
von Trier. Op vrijdag 9 maart, om 20u, vertonen we ‘Melancholia’, de laatste prent van de
beroemde Deense regisseur.
Deze beklijvende film vertelt het verhaal van
enkele mensen die moeten omgaan met het
komende einde van de wereld.
Justine (Kirsten Dunst) en Michael (Alexander
Skarsgård) vieren hun bruiloft in het grote
landhuis van Justines zus Claire (Charlotte
Gainsbourg). Ondertussen beweegt een
enorme planeet, Melancholia , zich richting
aarde. Een apocalyptische botsing lijkt
onvermijdelijk … Els Haelterman zorgt voor
een korte inleiding.

De toegang is gratis. Inschrijven is een must vermits de plaatsen beperkt zijn. n

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

Jeugdboekenweek:
dieren!
t Van 10 tot 25 maart gonst Vlaanderen van de beestige jeugdboekenactiviteiten.

In de Brakelse bib zijn alle scholen uitgenodigd voor de lezingen door jeugdauteurs Hedwig Van De Velde, Roger Vanhoeck en Eddy C. Bertin, voor de voorstelling ‘Babar, het kleine olifantje’ en voor speelse introducties.
Elk jaar is er ook een leeswedstrijd. Alle kinderen en jongeren die themaboeken
lezen en meebouwen aan het grote boekenbeest, kunnen toffe prijzen winnen.
En op zondag 25 maart, om 11u, zijn alle kinderen vanaf ongeveer 6 jaar welkom op de vertelzolder voor een stuk
verteltheater. Rasvertelster Hilde Rogge vertolkt dan een aantal dierenverhalen.
Ook familieleden zijn welkom! n

i

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

Jazzmuziek in de bib
de jazzcollectie van de bib in de kijker te zetten wordt op donderdag 26 april, om
20u, een jazzconcert gepland. Vier schitterende muzikanten brengen die avond in vogelvlucht een overzicht van de verschillende mogelijkheden van jazz.
Bijzondere aandacht gaat naar Duke Ellington.
t Om

De Australische Kristen Cornwell verwierf bekendheid als zangeres van de succesvolle
Hystrilogie/History of Jazz-tour (met Jean Blaute) en als frontvrouw van haar eigen Kristen
Cornwell Quintet. Michel Bisceglia, de pianist, werkte reeds met een hele schaar internationaal bekende artiesten.
De zeer persoonlijke groovende, swingend melodieuze manier waarop de Duitse Werner
Lauscher zijn bas speelt, is te horen op meer dan 40 cd’s.
En met een cv met referenties die reiken van Jacques Pelzer over Toots Thielemans tot
Philip Catherine, mag drummer Mimi Verderame tenslotte gerust een klein monument
van de Belgische jazz worden genoemd. n

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

Bib: Agenda
B
‘Waalse pennen in de Vlaamse Ardennen’, een lezingenreeks van Bibliotheken Vlaamse Ardennen
Tweejaarlijks organiseert Bibliotheken Vlaamse Ardennen een reeks met avondlezingen. Bindende factor is deze keer Wallonië.
Bij voldoende belangstelling wordt vanuit Brakel telkens gratis busvervoer georganiseerd.
Donderdag

19
April

19 april, Oudenaarde: ‘Arm Wallonië’, documentaire en lezing door Pascal Verbeken
Journalist Pascal Verbeken opent de reeks. Van zijn bekroonde boek ‘Arm Wallonië’ werd een schitterende
3-delige reeks voor Canvas en een korte documentaire gemaakt.
Het is een onthullend verhaal over het vallen en opstaan van een regio die tot de rijkste van Europa behoorde.

3 mei, Brakel: ‘Waalse klanken’ met Kurt Van Eeghem en Johan Duijck
Kurt Van Eeghem, de bekende culturele duizendpoot van Radio 1, Klara en VRT,
is een grote liefhebber van poëzie. Ook de Waalse dichters zijn vertegenwoordigd
Mei
in zijn immense collectie. Op donderdag 3 mei, om 20u, zal hij een selectie van
die Waalse gedichten voor ons brengen.
Maar Wallonië bracht ook schitterende klassieke muziek voort.
Componisten als Guillaume Lekeu, César Franck en Joseph Jongen werden wereldwijd bekend.
Niemand minder dan Johan Duijck, internationaal vermaard koordirigent, componist, pedagoog en pianist, zal een aantal muziekstukken van die componisten vertolken op de vleugelpiano. Niet te missen!
Donderdag

3

Vrijdag

15
Juni

Vrijdag

21
September

Vrijdag

5

Oktober

MAANdag

19

November

15 juni, Ronse: ‘Wallonië ontsluierd’, door Frédéric Deborsu
RTBF-journalist Frédéric Deborsu, raakte vooral bekend door zijn vernietigende reportage over prins Laurent.
In Ronse komt hij vertellen over de relatie tussen Vlamingen, Walen en het koningshuis.

21 september, Kluisbergen: ‘De sfeer is goed’, gespreksavond met Béatrice Delvaux (Le Soir), Liesbeth Van Impe
(Het Nieuwsblad) en Lieven Verstraete (Terzake)
Twee bekende krantenredacteurs en nieuwsanker Lieven Verstraete gaan in gesprek over de verhouding
Vlaanderen/Brussel/Wallonië met aandacht voor de communautaire problemen van de laatste jaren.
5 oktober, Maarkedal: ‘Dag Vlaanderen’, door Christophe Deborsu
Van de gebroeders Deborsu is Christophe in Vlaanderen veruit de bekendste.
De Wetstraatjournalist van de RTBF zal in Maarkedal een lezing verzorgen die gebaseerd is
op zijn bestseller ‘Dag Vlaanderen: hoe Walen echt leven en denken’, een humorvol discours
met ontelbare weetjes over Wallonië en Vlaanderen.
19 november, Wortegem-Petegem: film van de Waalse regisseurs Dardenne
Als afsluiter van de reeks kijken we op groot scherm naar een film van de gebroeders Dardenne.
De inleiding wordt verzorgd door niemand minder dan acteur Michael Pas.
Meer info volgt later.

i

www.brakel.be

en inschrijvingen: brakel@bibliotheek.be - tel. 055 42 12 45
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Sportkampen zomervakantie 2012
B
t Tijdens

de zomervakantie 2012 organiseert de Brakelse sportdienst een groot aanbod aan sportkampen
zowel voor de allerkleinsten (3-5 jarigen) als voor de 6 tot 12 (-14) jarigen.

De inschrijvingen starten vanaf zaterdag 24 maart 2012
vanaf 9u in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. Enkel de
eigen kinderen mogen worden ingeschreven aan het loket
(contante betaling of bancontact).
De promofolders met inschrijvingsstrookjes zullen vanaf de
krokusvakantie beschikbaar zijn in de sporthal. Het aantal
deelnemers wordt bewust beperkt per sportkamp.
De kinderen worden tijdens deze sportieve weken begeleid
door ervaren en deskundige lesgevers.
Het volledige programma van de zomersportkampen is te
raadplegen op de gemeentelijke website.
Sportmonitoren gezocht !
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde monitoren die de
zomersportkampen mee willen vormen geven.

www.brakel.be

Ben je minimum student 1ste bachelor Lichamelijke
Opvoeding / kleuteronderwijs en hou je ervan om met veel
enthousiasme en inzet kinderen te begeleiden tijdens een
sportkamp?
Je basisopdracht bij zo’n sportkamp bestaat uit het geven
van sportinitiaties (afgewisseld met een themasport). Heb je
interesse om een groep gedreven kinderen heel wat bij te
leren, laat ons dan spoedig iets weten! Kandidaat-monitoren
kunnen zich melden bij de gemeentelijke sportdienst (
Jagersstraat 64 A - 9660 Brakel ). n

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

Sport voor alle

Brakelse Senioren
t

De seniorenraad van Brakel heeft het genoegen de kalender van zijn

activiteiten voor het werkjaar van 2012 voor te stellen.
Wandelen: vertrek om 14 u.: ± 7 km
8 maart: geutelingenwandeling:
Café ’t Hoekske - Gentsestraat 59
12 april: Kerk Zegelsem
10 mei: Kerk Opbrakel
14 juni: Zomerwandeling met verrassing in Everbeek-Beneden - Kerk
13 september: Kerk Michelbeke
11 oktober: Kerk Parike
8 november: Sporthal “De Rijdt”
Fietsen: vertrek aan sporthal “De Rijdt” om 14 u.: ± 25 km
22 maart
26 april
24 mei
28 juni
27 september
25 oktober
Petanque: Maandag van 14 tot 16 u. (domein Rijdtmeersen)
April: 2- 16 - 23 - 30
Mei: 7 - 14 - 21
Juni: 4 - 11 - 18 - 25
September: 3 - 10 - 17 - 24
Oktober: 1 - 8 - 15 - 22
Turnen + (recreatiesport): Dinsdag van 13.45 tot 15.15 u. (“De Rijdt”)
Februari: 28
Maart: 6 - 13 - 20 - 27
April: 17 - 24
Mei: 8 - 29
Juni: 5 - 12
September: 4 - 11 - 18 - 25
Oktober: 2 - 16 - 23
November: 6 - 13 - 20 - 27
Aerobic op maandag van 13.45 tot 15.15 u.
Februari: 27
Maart: 5 - 12 - 19 - 26
April: 16 - 23 - 30
Mei: 7 - 14 - 21
Juni: 4 - 11
September: 3 - 10 - 17 - 24
Oktober: 1 - 15 - 22
November: 5 - 12 - 19 - 26 n

i

adviesraden@brakel.be - tel. 055 43 17 64
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Sportquiz
t Op vrijdag 16 maart 2012
organiseert de gemeentelijke sportraad in
nauwe samenwerking met de
sportdienst de jaarlijkse sportquiz.

De presentatie gebeurt o.a.
door Tom Boudeweel (Sporza) &
Johan Van Waeyenberge (Sportraad Brakel).
De speciale gasten zijn: Gilles Van Binst,
François Van der Elst, Bob Browaeys,
Cynthia Browaeys & Yves Vanderhaeghe.
Deze algemene sportquiz gaat door in de
gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’ en start om
19u30. Iedereen kan deelnemen (sportclubs,
cultuur- en jeugdverenigingen, individuen,…)
met een ploeg van maximum 4 personen.
De deelnameprijs bedraagt € 10/ploeg.
Alle deelnemende ploegen ontvangen een
geschenk en de eerste 3 ploegen een mooie
waardebon. Er is tenslotte die avond ook een
bekend gastenpanel aanwezig, bestaande uit
voorname mensen uit de voetbalwereld.
Inschrijven kan aan het loket van de
gemeentelijke sporthal (enkel via contante
betaling) t.e.m woensdag 14 maart 2012. n

i

wim.dewael@brakel.be
tel. 055 42 31 98

B

EER
BRANDW
Brakel

Brandweer Brakel

Zone V
laamse Ardennen

t Op

zaterdag 21/01 en zondag 22/01 hield Brandweer Brakel haar jaarlijks eetfestijn. Niet minder dan 1313
eters passeerden de kassa. Door deze bijzonder grote opkomst liepen de wachttijden op waarvoor onze verontschuldigingen. Bedankt voor de steun.
De uitslag van de tombola
1° prijs - Hesp : De Vleeschauwer - Nieuwstraat 26, 9660 Brakel.
2° prijs - Biermand : Van Gaver Gino - Kruisstraat 85, 9570 Lierde.
3° prijs - Magnum fles : Landri R. - Kokerbergstraat 11, 9660 Brakel.
De prijzen worden thuis bezorgd.
Vanaf 2012 kunnen verenigingen, organisaties uitleg aan huis krijgen rond brandpreventie. Hiervoor werd iemand opgeleid om
een presentatie te geven. n
Dienstchef Luitenant Sadones Rudy - tel. 0486 88 44 84

i

Snelheidscontroles 2011
Voorzie je laptop van een
anti-diefstal software.
Via http://preyproject.com kan je deze
gratis downloaden, installeren op je
laptop en je vervolgens aanmelden.
Na diefstal van je laptop meld je je
aan bij PREY, verander je de
instellingen en krijg je bericht als
je laptop terug in gebruik is.

GEMEENTEWEGEN
aantal contr.
aantal voert.
aantal overtr.
% overtreders
tov 2010
Berendries
3
153
24
15,69%
2,91% t
Groenstraat
8
225
33
14,67%
1,15% s
Hollebeekstraat
19
313
94
30,03%
1,80% s
Lepelstraat
22
944
192
20,34%
5,40% t
Lessensestraat
15
446
74
16,59%
7,90% t
Meierij
1
27
0
0,00%
Neerstraat
1
278
0
0,00%
Reepstraat
7
118
13
11,02%
5,65% t
St Martensstraat
1
23
0
0,00%
totaal gemeentewegen 77
2527
430
17,02%
3,73% t
						
GEWESTWEGEN
aantal contr.
N8 Brusselsestraat
24
N8 Jagersstraat
16
N8 Kleibergstraat
32
N8 Oudenaardsestraat
20
N48 Ronsesestraat
35
N415 Gentsestraat
13
N462 Kasteeldreef
3
N462b Molenberg
16
N493 Steenweg
23
totaal gewestwegen
182

aantal voert.

aantal overtr.

% overtreders

4918
2586
5976
3074
4529
1492
144
1510
2648
26877

403
445
996
126
383
80
17
194
447
3091

8,19%
17,21%
16,67%
4,10%
8,46%
5,36%
11,81%
12,85%
16,88%
11,50%

0,86% t
0,84% s
0,76% s
2,49% t
3,82% t
1,09% t
7,26% s
12,56% t
0,25% t
1,61% t

tov 2010

Eindtotaal Brakel

259

29404

3521

11,97%

1,04% t

Eindtotaal PZ Brakel

524

55991

6785

12,12%

0,75% t

i
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info@pzbrakel.be - tel. 055 42 60 00

Verbijsterende bijen:
Reserveer je gratis
zadenmengsel!

- Verbijsterende bijen -

Zaai
bloemenzaad met
gunstig
bij-effect !

t De

V.u. Alexander Vercamer, gedeputeerde, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent / Vrij van zegel

De laatste tijd hebben
wilde bijen en honingbijen het moeilijker om te
overleven. De provincie
Oost-Vlaanderen wil
hier iets aan doen door
bloemen en planten in
te zaaien die bijen en
andere nectarminnende
insecten verwennen met
veel stuifmeel en
nectar als voedsel.
Wil jij ook verbijsterd
worden?
Dit kan door het
zadenmengsel
(12 soorten)
in te zaaien
tussen begin
april en
eind mei.
Je kan het zadenmengsel reserveren
van 1 februari tot en met
16 maart 2012 via
www.oost-vlaanderen.be/bijen

Reserveer je

gratis

zadenmengsel via

www.oost-vlaanderen.be/bijen

of telefonisch op het nummer
09 267 86 79
Het bloemenzaad wordt
je in maart/april per post
toegezonden.
Let wel, per Oost-Vlaams
postadres kunnen
maximum 2 zakjes
besteld worden en dit
zolang de voorraad
strekt.

Samenstelling:

laatste tijd hebben wilde bijen en honingbijen
het moeilijker om te overleven. De provincie
Oost-Vlaanderen wil hier iets aan doen door bloemen
en planten in te zaaien die bijen en andere nectarminnende insecten verwennen met veel stuifmeel en
nectar als voedsel.
Wil jij ook verbijsterd worden?
Dit kan door het zadenmengsel (12 soorten) in te zaaien
tussen begin april en eind mei. Je kan het zadenmengsel
reserveren van 1 februari tot en met 16 maart 2012 via
www.oost-vlaanderen.be/bijen (of indien je niet beschikt over
internet, telefonisch op het nummer 09 267 86 79). Het
bloemenzaad wordt je in maart/april per post toegezonden.
Let wel, per Oost-Vlaams postadres kunnen max. 2 zakjes
(10 g) besteld worden en dit zolang de voorraad strekt. n

i

Klaproos (Papaver rhoeas). Koriand
er (Coriandrum
sativum). Nigelle (Nigella sativa). Komkom
merkruid
(Borago officinalis). Mariadistel (Silybin
um marianum). Vergeet-me-nietje (Myosotis
arvensis).
Dille (Anethum graveolens). Goudsb
loem (Calendula
officinalis). Korenbloem (Centaurea
cyanus).
Kaasjeskruid (Malva sylvestris). Zonneb
loem (Helianthus annuus). Boekweit (Fagopyrum
esculentum)

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

Leer zelf je fruitbomen snoeien
Niet te veel theorie, maar duidelijk uitgelegd in de
praktijk van de hoogstamboomgaard.
Data: Zaterdag 3 maart in Herzele van 14 tot 17u
en zaterdag 31 maart in Kluisbergen 14 tot 17u.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Paul Haustraete op
het RLVA secretariaat: paul.haustraete@rlva.be, op het
nummer 055 20 72 65 of via de fax op 055 20 61 87.

t Op

de RLVA snoeidemonstraties bekom je alle info
voor het goed planten van je fruitbomen en legt
een ervaren snoeier je de basisprincipes uit van het
snoeien van fruitbomen. Op enkele uren tijd krijg je
de nodige praktische informatie waarmee je zelf aan
de slag kunt om je eigen bomen te snoeien.

Deelname aan de snoeidemo kost 5 euro per persoon
voor inwoners van het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen, 10 euro per persoon voor wie niet in het
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen woont. Bij
inschrijving ontvang je alle praktische informatie.
Opgelet, inschrijven is verplicht! n

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

Nieuw containerpark
B
t In

de gemeenteraad van 19 december 2011 werd het reglement goedgekeurd voor de uitbating van het nieuwe
containerpark. Dit reglement is raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.brakel.be.

Er werd gekozen om de 15 gratis beurten te behouden en een tarief in te stellen vanaf de 16e beurt. Dit tarief neemt toe naarmate je meer naar het containerpark komt.
Hieromtrent zullen we je in het volgende gemeentelijk infoblad je verder inlichten.
We raden je aan om de containerparkbezoeken te beperken door enerzijds je afval zoveel mogelijk te verzamelen en anderzijds
nog meer gebruik te maken van de gratis huis-aan-huisinzamelingen.
Daarom willen wij je hierbij nogmaals in kennis brengen van deze mogelijkheden:
- 6x per jaar gratis ophaling aan huis van grof huisvuil, metalen, hout en grof snoeihout
- tweewekelijks ophaling aan huis van restafval, PMD en papier en karton
Meer informatie hieromtrent vind je terug op je ophaalkalender.
Tevens staat er in elke deelgemeente een glascontainer waar je terecht kan met je glasafval en bovendien verkoopt het gemeentebestuur aan een voordelig tarief compostvaten en compostbakken om je groenafval te composteren.
Met andere woorden: heel veel (gratis) alternatieven om afval te verwijderen zonder dat je naar het containerpark hoeft te gaan
en heel veel middelen om afvalverbranding en sluiktstorten te voorkomen. n

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

Tijdelijk containerpark
B
t Op

27 september 2011 informeerden wij u reeds omtrent de werken op het containerpark en de uitbating van
het tijdelijk containerpark.

Door o.a. de weersomstandigheden hebben de werken enige
vertraging opgelopen en zal het tijdelijk containerpark langer
in dienst blijven dan voorzien.
De opening van het nieuwe containerpark is voorzien in het
voorjaar van 2012.
Daarom willen wij je met dit schrijven in kennis stellen van de
nieuwe kalender. Hierop kan je terugvinden wanneer je welke
fracties kan aanbieden op het tijdelijke containerpark:
• Volgende fracties zullen permanent ingezameld worden:
hout, grof huisvuil, steenpuin, groenafval, wit-en bruingoed,
textiel, papier en karton, TL-lampen, glas (via glasbollen), luierafval, grof snoeihout.
• Volgende fracties zullen worden ingezameld via een vastgelegde kalender: vlak glas, metaal, boomstronken, asbest.
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

i

Periode 5
Periode 6
Vlak glas
28/02 - 03/03
27/03 - 31/03
Metaal
07/02 - 25/02
06/03 - 24/03
Boomstronken
28/02 - 03/03
27/03 - 31/03
Asbest
07/02 - 25/02
06/03 - 24/03
KGA (*)
Zaterdag 17/03 van 13 tot 16 uur
(*) Per soort worden maximaal 2 stuks toegelaten
Landbouwfolie zal kunnen aangebracht worden in de maand mei.
De openingsuren van het tijdelijk containerpark blijven nog
steeds dezelfde maar men moet zich 15 minuten voor
sluitingstijd aanbieden. Vanaf 15 januari 2012 heb je ook
opnieuw recht op een gratis containerparkkaart, van 15
beurten, die geldig blijft tot de opening van het nieuwe
containerpark. Deze kaart kan je afhalen bij je eerste bezoek
aan het tijdelijk containerpark vanaf 15 januari 2012. In de
gemeenteraad van 19 december 2011 werd eveneens het
reglement goedgekeurd voor de uitbating van het nieuwe
containerpark. Dit reglement is raadpleegbaar op de
gemeentelijke website www.brakel.be. n

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

Milieu 22

Kies voor goedkopere, groene energie
Kies voor 100% groene stroom via groepsaankoop!

Samen op weg naar goedkopere groene energie

t Provincie Oost-Vlaanderen wil wie zich op 1 januari 2012 voornam om meer zorg voor ons milieu te dragen, graag een
handje helpen om dat goede voornemen te realiseren. Daarom organiseert zij voor het tweede jaar op rij een groepsaankoop
100% groene stroom. Ook de gemeente Brakel zal deze campagne ondersteunen . Inwoners van de provincie kunnen zich
vanaf half maart vrijblijvend inschrijven op die groepsaankoop via de website www.samengaanwegroener.be.
De eerste groepsaankoop van 100 % groene stroom die door de provincie Oost-Vlaanderen werd georganiseerd, was een
succes: meer dan 10 000 inschrijvers stapten over naar een groen energiecontract, 35 181 mWh elektriciteit werd zo groen
gemaakt en 19 350 ton CO2 én 2,3 miljoen euro werden bespaard. Meer dan 10.000 inschrijvers konden tussen de 250 en 500
euro besparen. Je draagt dankzij de groepsaankoop dus niet alleen zorg voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee.
Wil je op de hoogte blijven van de start van de groepsaankoop? Laat dan je gegevens achter op www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of op de milieudienst van de gemeente Brakel.
Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Iedere weekdag van 8u tot 12 uur en op woensdag ook van 16 tot 19u30 kan je terecht op de milieudienst, Marktplein 1 te Brakel. Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak
zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (tel. 055/43.17.60, e-mail: milieu@brakel.be). Breng je laatste
jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. n

Milieu 23

60

Het echtpaar Robert en Maria
De Meulemeester - Van Mulder

Jubileum 23

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:

Wedstrijdvraag:

Sluikstort:
Verkeershinder:

Hoeveel verschillende kinderen hebben in 2011
minstens 1 keer gebruik gemaakt van de
gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang ?

Gebreken aan grachten/beken:
Andere (geef onderwerp aan):

t

Uw gegevens:

Verstuur je antwoord voor 31 maart 2012 naar de
toeristische dienst - Marktplein 1, 9660 Brakel
en win een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Mieke Heyse - Kruisstraat 104, 9660 Brakel.
(Onze Brakelse Beiaard telt 49 klokken. Er werden 17 correcte inzendingen ontvangen)

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

* verplicht in te vullen veld.
Stuur deze meldingsstrook onder
gesloten omslag naar Gemeente Brakel,
Marktplein 1 - 9660 Brakel.
www.brakel.be
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