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Gemeentebestuur Brakel

Marktplein 1 – 9660 Brakel

Openingsuren gemeentehuis: alle werkdagen van 8 tot 12 uur – woensdagnamiddag van 16 tot 19.30 uur

www.brakel.be

Jürgen De Mets  >  Gemeentesecre
taris

T +32(0)55 43 17 50 – M +32(0)495 00 00 00 – jurgen.demets@brakel.be
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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
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      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

       De OCMW-raadsleden
oCmW - marktplein 26, 9660 brakel

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 
0477 51 19 14 - 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 
0498 30 94 14 - 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

ruimtelijke ordening en stedenbouw
Christelle Demooi - Adm. medewerker 
055 43 17 58 - christelle.demooi@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 75 57 77 - debby.depessemier@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
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     De OCMW administratie

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

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

Secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be

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

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

     Politie Brakel

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

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

     Brandweer Brakel

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

Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

     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

     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.

     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. 

OCMWBRAKELOCMW BRAKEL

Zone Vlaamse Ardennen 

Brakel

 BRANDWEER 
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     Gemeentelijk Containerpark

Industrielaan - 9660 Brakel 

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

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.

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

    

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

    

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

openingsuren van de sporthal:

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

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

    

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

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 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.

    

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.

    

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

reservatie dient liefst telefonisch te gebeuren
of ter plaatse.

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

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

     Gemeentelijk Zwembad Poseidon

     Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel
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Winnaars sportquiz
Sportraad Brakel
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Nieuwe signalisatie op komst.
t Dit voorjaar wordt tal van bestaande signalisatie vervangen of uitgebreid. Een klein overzicht:

Verwelkomingsborden “De Rijdtmeersen”
De bestaande – houten – borden hadden hun beste tijd gekend. 
Nieuwe borden werden enkele weken geleden geplaatst aan de 
toegangswegen van het gemeentelijk recreatiedomein.

Speelpleinwijzer 
Samen met de vernieuwing van de speelplei-

nen werd ook een nieuw informatiebord ontworpen; “speel-
pleinwijzer” genaamd. Ook deze zijn ondertussen geplaatst.

Straatnaamborden
Na het in kaart brengen door de wijkagenten van de lokale 
politie van de ontbrekende straatnaamborden werden via 
een overheidsopdracht  afgerond 150 nieuwe straatnaam-
borden gekocht. Deze zijn ondertussen geïnstalleerd.

Aanduidingsborden beken
Daar waar beken het wegennet kruisen werden “aanduidings-
borden” geplaatst. Voor de fietser, wandelaar, ruiter en omwonende een 
bijkomende beleving bij het rijden, wandelen of fietsen doorheen de gemeente.

Borden “zone 70”
De borden – nodig voor het aanduiden van de zone 70 – zijn ondertussen geleverd. Het opstellen hiervan 
zal starten in de maand april.

Borden “zone 30”
De gemeenteraad dd. 2 april 2012 – heeft ook het invoeren van oa. een zone 30 in  
Hovendaal, Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter (en Veldstraat), E. Tinelstraat, Peperendaal-
wijk, Noordhoek en Vierschaar goedgekeurd. Het aankopen van de benodigde borden is 
momenteel aan de gang. Eens geleverd zullen deze ook gezet worden. n

www.brakel.be

Welkom
op het gemeentelijk domein

Voor vragen, opmerkingen en meldingen kan je terecht bij de gemeentelijke parkwachter, 

Marktplein 1, 9660 Brakel, tel. 0471 11 85 94 of via wesley.vanderlinden@brakel.be 

Op dit domein zijn het gemeentelijk GAS-reglement en visreglement van toepassing. U kan deze 

op de achterzijde van dit bord terugvinden.

Overtredingen op het GAS-reglement (gemeentelijke administratieve sancties) worden 

bestraft met een boete van 250 euro.

Gemeente 

Brakel

Zwalmbeek
Gemeente 
Brakel

Overtredingen op het GAS-reglement (gemeentelijke 

administratieve sancties) worden bestraft met een boete van 250 euro.

Voor Vragen, opmerkingen en meldingen oVer dit speelplein kan je terecht bij de gemeentelijke parkwachter,

marktplein 1, 9660 brakel, tel. 0471 11 85 94 of Via wesley.Vanderlinden@brakel.be

Gemeente Brakel



B

Allerlei  8
www.brakel.be

Nieuwe infoborden voor 
verenigingen op komst.
t De gemeenteraad dd. 27 februari 2012 keurde een reglement 
betreffende het gebruik van de gemeentelijke infoborden goed. 
Deze borden zullen in de plaats komen van de huidige borden 
waar papieren affiches kunnen opgehangen worden.
Opzet van de nieuwe borden is dat – na goedkeuring van de 
aanvraag door het college van burgemeester en schepenen – 
zelfgemaakte (houten of kunststof ) borden van 40 cm * 120 cm 
kunnen opgehangen worden. Het aanvragen van de toelating zal 
ook elektronisch kunnen gebeuren.
Het neerzetten van deze borden zal wellicht in de maand juni 
starten. Als bijlage kan je een foto vinden van een gelijkaardig bord 
in de gemeente Avelgem. n
 

i   noella.marijns@brakel.be of tel.: 055 43 17 54

brakel voert huisstijl in
t Naar analogie met vele andere (overheids)organisaties werd de voorbije maanden werk gemaakt van het opstellen van een 
huisstijl. Dit in samenwerking met de firma Vanden Broele.
Centraal in de huisstijl staat het nieuwe logo dat je hieronder kan vinden. Dit logo zal samen met de huisstijl de komende 
maanden systematisch ingevoerd worden in de gemeentelijke communicatie. Je kan op de cover ook enkele voorbeelden 
hiervan vinden. n
 

i   jurgen.demets@brakel.be of tel.: 055 43 17 50
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Openbare verlichting in Ommegangstraat gaat ondergronds
t De gemeenteraad dd. 2 april 2012 keurde het ondergronds brengen van de openbare 
verlichting in de Ommegangstraat goed. Direct aanleiding  hiervoor waren de werken 
die momenteel door EANDIS worden uitgevoerd met het oog op het uitbreiden van het 
gasnet. Hierdoor wordt een aanzienlijk deel van de kostprijs hiervan gedeeld met EANDIS 
die anders volledig ten laste van de gemeente zou vallen.
Deze werken zullen vermoedelijk dit voorjaar starten. n

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

Diverse investeringen goedgekeurd.
t De gemeenteraad dd. 27 februari  keurde volgende opdrachten goed:

1. het vernieuwen van de belijning in de gemeentelijke sporthal 
2. diverse wegeniswerken (raming 400.000 euro)
3. het herstel van de kopmuur van de Zwalmbeek in de Wielendaalstraat 
(raming: 12.176 euro)
4. het herstel van een verzakte talud in de Boterhoek 
(raming 37.655 euro)
5. het kopen van grafschoorelementen voor de gemeentelijke kerkhoven 
(raming: 10.000 euro)
6. het vernieuwen van een aanghangwagen ten behoeve van de 
technische dienst 
(raming: 30.000 euro)
7. het leveren van grote betonnen stapelblokken voor de opslag van oa. 
strooizout op het gemeentelijk arsenaal 
(raming: 8.000 euro) n

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

 

Nieuwe (subsidie)reglementen voor verenigingen.
      t De gemeenteraad dd. 27 februari boog zich ook over een ontwerp van reglement betreffende het  

organiseren van een nationaal kampioenschap, een ontwerp van reglement betreffende 
sportverenigingen op nationaal niveau en een algemeen reglement houdende de 

werking en organisatie van deg gemeentelijke seniorenraad, middenstandsraad, 
jeugdraad, culturele raad en sportraad.

Deze reglementen kunnen op de gemeentelijke website www.brakel.be > lokale 
premies en reglementen gevonden worden. n

i   jurgen.demets@brakel.be of tel.: 055 43 17 50  (algemeen reglement)
wim.dewael@brakel.be of tel.: 055 43 31 97 (reglementen voor sportclubs) 
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premies energiebesparende 
maatregelen 2012

t Welke instanties geven premies?
- de fiscus
- de Vlaamse overheid
- de netbeheerder
- de gemeente

1. de fiscus.
• Belastingvermindering of belastingkrediet 

- 30% van de uitgaven voor dakisolatiewerken met een 
maximum van € 2930
- Niet meer overdraagbaar naar volgend fiscaal jaar

2. de Vlaamse overheid
• Renovatiepremie van het Vlaams gewest. www.vlaande-
ren.be/bouwenenwonen
• Korting onroerende voorheffing voor verlaagd energiepeil. 

- 20 % korting op de onroerende voorheffing voor een 
E-peil 60
- 40 % korting op de onroerende voorheffing voor een 
E-peil 40

• Groene stroomcertificaten.
- Per 1000 kWh 1 groenestroomcertificaat

Datum in dienstname Bedrag/certificaat Duur in jaren
april t.e.m. juni 2012 230 € 20
juli t.e.m. december 2012 210 € 20
2013 190 €  15
2014 150 € 15
2015 110 €  15
vanaf 2016 90 € 15

3. netwerkbeheerder eandis
• Voor bestaande woningen
> Vloerisolatie - € 6 / m² maximaal € 800 (nieuw !)
> Dak- of zoldervloerisolatie(max. 120 m²)

-  € 6 / m² voor een Rd-waarde van minstens 3,5m²K/W.
-  € 7 / m² voor een Rd-waarde van minstens 4,0m²K/W.
-  € 8 / m² voor een Rd-waarde van minstens 4,5m²K/W.

> Buitenmuurisolatie 
- Spouwmuurisolatie - € 6/m² (max. € 800)
- Muurisolatie aan de buitenzijde - € 15/m² (max. € 2.000)

> Hoogrendementsbeglazing
- U-waarde max. 1,1 W/m²K: € 12/m² (max. € 300)
- U-waarde max. 0.8 W/m²K: € 15/m² (max. € 375)

> Warmtepomp: max. € 1700
> Zonneboiler voor sanitair warmwater: € 200/m² zonneco-
lector (max. € 1500)
• Voor nieuwe woningen
Vanaf 2012 is voor elke bouwaanvraag een minimaal E-peil 
noodzakelijk van 70
De E-peilpremie van Eandis wordt toegekend voor een E-
peil van 50 of lager.
> E-peil van 50 t.e.m. 41:

1. Woningen: € 1400 + € 40 per punt lager dan 50
2. Appartementen: € 600 + € 20 per punt lager dan 50

> E-peil van 40 of lager:
1. Woningen: € 1800 + € 50 per punt lager dan 40
2. Appartementen: € 800 + € 30 per punt lager dan 40

4. de gemeente.
• Premie voor de plaatsing van hoogrendementsglas in  
bestaande woningen. www.brakel.be -> lokale premies en 
reglementen -> milieu. 
• Groene lening voor energiebesparende maatregelen. 
(FRGE). www.solva.be.  n

 



De Strijkwinkel 
Gelegen te Brakel, Wielendaalstraat 14.
Hier kan je je strijk binnenbrengen en binnen de 
twee dagen wordt deze voor je gestreken. 
Je kan voor deze dienstverlening betalen met 
dienstencheques of in speciën. Na telefonische 
afspraak wordt je strijk ook opgehaald en terug-
gebracht.
openingsuren:
Maandag: 07.30 u. - 17.00 u.
Dinsdag: 07.30 u. - 13.00 u.
Woensdag: 07.30 u. - 13.00 u. 
  16.30 u. - 19.30 u.
Donderdag: 07.30 u. - 13.00 u.
Vrijdag:  07.30 u. - 13.00 u.
Zaterdag: 10.00 u. - 12.00 u.

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

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

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.

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

Volgende percelen onroerende goederen, eigendom van OCMW Brakel:

1) Everbeek, “ Klynen Barkouter “, (bouwland), 7e Afdeling, Sectie B, nr. 1.658, 15 a 60 ca groot.

Gelegen aan de Dries

2) Everbeek, “ Dorp “, (bouwland), 7e Afdeling, Sectie C, nr. 47 B, 28 a 70 ca groot.

tussen Spinele en de Lessensestraat.

3) Everbeek “ Espignelle “, (bouwland), 7e Afdeling, Sectie C, nr. 450, 91 a 50 ca groot.

Gelegen aan de Espignelleweg.

4) Everbeek, “ Dazair “, (bouwland), 7e Afdeling, Sectie C, nr. 406 A, 14 a 30 ca groot.

Gelegen aan de Espignelleweg.

5) Michelbeke, “ Cameland “, (bouwland), 5e Afdeling, Sectie A, nr. 493 G, 4 a 10 ca groot.

Gelegen aan de Groenstraat / Mijnwerkerspad.

6) Nederbrakel, “ Cunnenberg “, (hooiland), 1e Afdeling, Sectie A, nr. 1.430, 15 a 10 ca groot.

Gelegen aan de Kerkhofstraat.

7) Opbrakel, “ Steenpaal “,(bouwland), 2e Afdeling, Sectie A, nr. 356, 31 a 50 ca groot.

Gelegen aan Pullem.

8) Zegelsem, “ Hauwstraat “, (weiland), 3e Afdeling, Sectie B, nr. 558, 8 a 50 ca groot.

Gelegen aan de Hauwstraat en Buurtweg nr. 29.

De verkoop van perceel 1 wordt afgehandeld door notaris Joost Vanderlinden te Brakel.

De verkoop van de percelen 2 tot en met 8 worden afgehandeld door notaris Michel Olemans te Brakel.

i   055 42 33 99 : notaris Joost Vanderlinden

        055 42 31 70 : notaris Michel Olemans
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Met steun van de
Vlaamse overheid

Initiatief voor het 
feest van de 
Vlaamse 
Gemeenschap

Zaterdag 7 juli
ROMMELMARKT

van 14 tot 22 uur in en rond de feesttent

Zondag 8 juli
Feest van de vlaamse 

gemeenschap te Brakel

Feestzitting 
raadzaal gemeentehuis 10 uur

Flou Artistique Antoinette Tronquo - Maria-Laura Schoutteten - Kunstkring Die Bronne
Optreden leerlingen van de Akademie Dirk Sterckx - Beiaardconcert door Koen Cosaert

5e Raploperkesjogging
start en aankomst op het Marktplein

14.30 uur: start jongeren
15 uur: start wedstrijd over 4,5 - 9 of 13 km
17 uur: prijsuitreiking en tombola in de tent

Avondprogramma
tent op het Marktplein - 18.45 uur

K.H. De Eendracht - Showband Vrije Kunstkring 

Mama’s Jasje - Vuurwerk

alle aCtiViteiten zijn GratiS !

Organisatie: Culturele Raad Brakel - 11-julicomité

Cultuur  12
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Speelpleinmonitoren gezocht !
t Het College van burgemeester en schepenen zal voor de Ge-
meentelijke Buitenschoolse Kinderopvang tijdens de maanden 
juli en augustus e.k. monitoren aanwerven. 
Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur stellen door 
middel van het sollicitatieformulier dat op de gemeentelijke 
website www.brakel.be ( ga naar gemeentediensten - buiten-
diensten - buitenschoolse kinderopvang) terug te vinden is. 

De kandidaturen worden verwacht vóór 16 mei 2012 op het 
gemeentehuis t.a.v.  het Gemeentebestuur, Marktplein 1, 
9660 Brakel of rechtstreeks in de kinderopvang t.a.v. coördina-
tor Annick Depraetere, Jagersstraat 64, 9660 Brakel. 
De kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn; in het 
bezit zijn van een monitorenbrevet of studie in de 
sociaalpedagogische richting is een pluspunt. 
De bezoldiging zal berekend worden volgens de schaal E1 overeenkomstig het geldelijk statuut. n

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

10-jarig bestaan 
Seniorenraad brakel
t op vrijdag 25 mei 2012 om 14 u organiseert de seniorenraad Brakel 
uitsluitend voor senioren een GratiS optreden van Christoff en Lindsay 
in feestcomplex Europa.
inschrijven is verplicht: Inschrijven vóór 18 mei 2012
- Bij Kimberley Vanlierde (Dienst Toerisme) - 055 43 17 64 
adviesraden@brakel.be
 - Of bij één van de bestuursleden:
Schepen Marleen Gyselinck - Steenpaal 4, Brakel - 0476 33 65 59
Herman De Potter - Wallekouter 2, Brakel - 055 42 28 63
Albert Eeckhout - Opbrakelsestraat 39, Brakel - 055 42 35 73
Marnix De Groote - Neerstraat 2, Brakel - 055 42 27 67
Jeanine Roman - Gentsestraat 50, Brakel - 055 42 41 75
Carlos Van der Meeren - Stenenplein 14, Brakel - 055 42 11 74
Raf Van Wijmeersch - Bijstierstraat 2, Brakel - 055 42 43 45

Naam:
Adres:
Tel:
Schrijft zich in, op vrijdag 25 mei 2012 te 14 uur, voor het optreden van 
Christoff en Lindsay in feestcomplex Europa, met             personen. n

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



Bib  14

B

www.brakel.be

waalse klanken in de 
Vlaamse Ardennen
t Tweejaarlijks organiseert het samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse Ardennen een reeks met 
avondlezingen. Bindende factor is deze keer Wallonië. De tweede activiteit gaat door in onze eigen bib. Het 
wordt een avond vol klinkende cultuur uit Wallonië. Twee bekende Vlamingen brengen poëzie en muziek 
van bij onze zuiderburen.

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 in
zijn immense privé-collectie. 
Op 3 mei zal hij een eigen selectie van  Waalse gedichten voor ons brengen, 
een aantal daarvan ook in de originele taal.

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 van de bib.

Het samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse  
Ardennen biedt nadien de kans om gezellig na te

praten bij een klein hapje en lekker glaasje wijn. Gratis toegang. niet te missen!

Met de steun van het Streekgericht Bibliotheekbeleid Oost-Vlaanderen. n

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

20 UUr

DONDERDAG

3
mei

VRIJDAG

15
juni

Met de bus naar 
Frédéric Deborsu in Ronse
t De derde lezing uit de reeks ‘Waalse pennen in de Vlaamse Ardennen’ gaat door in de 
zaal van de bibliotheek van Ronse. De gebroeders Deborsu, allebei journalist voor onder 
meer de RTBF, werden bij ons vooral bekend door hun optredens in De zevende dag. 
Voor veel Vlamingen openden zij de blik op Wallonië. Frédéric Deborsu kreeg eind vorig 
jaar bijzonder veel aandacht door zijn vernietigende reportage over prins Laurent.
Op 15 juni brengt hij de lezing ‘Wallonië ontsluierd’. Hij wil het er onder meer hebben over 
de verhouding van Vlamingen en Walen ten opzichte van het koningshuis. 
Bij voldoende inschrijvingen vertrekt een bus voor gratis vervoer op het 
Brakelse marktplein om 19.30u. n

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



Wifi in de bib
t Voortaan vind je overal draadloos internet in de bib!
Een hele tijd al kunnen gebruikers in de leeszaal met de laptop, smart 
phone of tablet heel gemakkelijk gebruik maken van het wireless internet 
van de bib. Zonder wachtwoord of code. Eenvoudiger kan niet.
Maar sinds kort is de volledige bib gedekt.

Nu kan je ook surfen in elk plekje en hoekje, in de polyvalente zaal, op de vertelzolder, …
De vaste internetpc’s blijven uiteraard ook steeds gratis ter beschikking voor wie (eventueel tijdelijk) geen internet thuis kan 
gebruiken. En niet te vergeten: hier kan je via de persdatabank Mediargus steeds terecht voor artikels uit alle belangrijke 
Belgische kranten en Knack. Even vooraf reserveren blijft wel aanbevolen. n
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i  en reserveringen: brakel@bibliotheek.be - tel. 055 42 12 45

11.30 UUr

ZONDAG

17
juni BAperitiefconcert in de bib

t Een heerlijk muzikaal zondags 
aperitief met een lekker drankje 
en gezellige babbel achteraf. Een 
nieuwe traditie start in de bib ...

De eerste gasten zijn pianiste Mia 
Carlier en cellist Renaat Dreelinck. 
Zij brengen muziek van onder meer 
Schumann, Bach, Brahms, …

Mia Carlier studeerde piano aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium 
van Brussel en behaalde in 2000 het 
Meesterdiploma bij Jan Michiels. 

Ze volgde lessen bij o.a. Boyan Vodenitcharov, Daniel Blumenthal, Inge Spinette, Viviane Spanoghe, ...
Sedert 2000 is Mia docente piano en pianobegeleidster aan de Arteveldehogeschool te Gent.  Ze treedt op met verschil-
lende kamermuziekensembles.

Renaat Dreelinck behaalde in1993 het Laureaatsdiploma cello aan het Lemmensinstituut te Leuven bij Roel Dieltiens en 
volgde masterclasses bij Jaap Kruithof, Jeroen Reuling, Guido De Neve, …
Momenteel geeft hij les cello en contrabas aan de academies van Ronse en Grimbergen. Als freelance cellist speelt hij in 
diverse ensembles en orkesten. Hij werkte tevens mee aan verschillende cd-opnames. Renaat dirigeert sinds 2000 het 
strijkorkest Arabeska uit Serskamp. n

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



Reservaties
Sporthal

seizoen 2012-2013
 t  Sinds 2 april 2001 is het sportcomplex “de 

Rijdt” nu reeds 11 jaar geleden in werking 
getreden. We durven gerust beweren dat 
we over een unieke sportaccommodatie 
beschikken. Natuurlijk is de permanente 

bezetting van de sporthal één van de 
ultieme doelen. 

Voor het gebruik van de sporthal “de Rijdt” te 
Brakel tijdens het seizoen 2012-2013 dien je een 
aanvraagformulier in te vullen. Daarin kan je de 

voorkeuren vermelden die je zouden 
aanbelangen, aangaande de nodige ruimte, 
trainingsuren en/of competitiewedstrijden, 

geplande tornooien/stages. 
Het aanvraagformulier dient vóór 1 mei 2012 

terug bezorgd te worden. Deze aanvraag bete-
kent niet meteen dat de uren worden toegekend 

aan jouw vereniging (meerdere keuzes opgeven is 
dus geen overbodige luxe) ! Zodra een definitieve 

planning is opgesteld, ontvang je van ons een 
gebruiksovereenkomst.

Verdere informatie is terug te vinden zijn op de 
gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd 

en toerisme > sport). n

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

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
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
24 mei
28 juni
27 september
25 oktober
Petanque: maandag: 14 -16 u. (domein rijdtmeersen)
April: 30
Mei: 7 – 14 – 21
Juni: 4 – 11 – 18 - 25
September: 3 – 10 – 17 – 24
Oktober: 1 – 8 – 15 – 22
turnen + (recreatiesport): dinsdag: 13.45 - 15.15 u. (Sporthal “de rijdt”)
Mei: 8 – 29
Juni: 5 – 12
September: 4 – 11 – 18 – 25
Oktober: 2 – 16 – 23
November: 6 – 13 – 20 - 27
aerobic op maandag: 13.45 - 15.15 u.
Mei: 7 – 14 – 21
Juni: 4 - 11
September: 3 – 10 – 17 – 24
Oktober: 1 – 15 – 22
November: 5 – 12 – 19 – 26
zwemmen: maandag en donderdag: 16 - 17 u. (zwembad Poseidon)
April: 30
Mei: 3 – 7 – 10 – 14 – 21 – 24 – 31
Juni: 4 – 7 – 11 – 14 – 18 – 21
September: 3 – 6 – 10 – 13 – 17 – 20 – 24 – 27
Seniorensportdag: dinsdag 15 mei 2012 te Wortegem - Petegem (organi-
satie ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen)
Seniorennamiddag: vrijdag 16 november 2012 om 14 u. in feestcomplex 
Europa te Parike
Alle deelnemers zijn verzekerd maar je hoeft zich wel eerst in te schrijven!
Alle deelnames zijn gratis, behalve de seniorensportdag.
Wij verwachten je talrijk op onze activiteiten. Een gezonde geest in een 
gezond lichaam is van levensbelang! n
 i  adviesraden@brakel.be - tel. 055 43 17 64
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Sportelgemeente 2012
t De gemeente Brakel neemt deel aan de actie ‘Sportelgemeente 2012’ en tracht zo 55-plussers aan te zetten tot sporten 
of te blijven sporten. 
Alle sportactiviteiten (wandelen, fietsen, zwemmen, aerobic en turnen)staan  onder begeleiding van deskundige lesgevers 
waarbij alle deelnemers automatisch verzekerd zijn. 
deelname aan de activiteiten is gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
In samenwerking met de ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen organiseert de sportdienst 
bovendien ook een seniorensportdag op dinsdag 15 mei 2012 te Wortegem - Petegem 
(kostprijs =  € 5,00 euro ; indien met koude schotel tijdens de middag : € 15,00). n

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

Everybody moves op zaterdag 26 mei 2012 
de sportnamiddag voor andersvaliden

t De Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen organiseert elke 
laatste zaterdag van de maand een sportnamiddag voor andersvaliden. 

op zaterdag 26 mei 2012 is onze gemeente aan de beurt met tal van activiteiten die doorgaan 
in de gemeentelijke sporthal ‘de rijdt’ en dit van 14 tot 16u30. 
Op het programma staan onder andere spinning, mini-tennis, tafeltennis, kubbspel,… 
Ouders, broers, zussen, vrienden en begeleiders zijn uiteraard ook welkom!  Inschrijven kan bij de 

sportdienst (loket sporthal ‘de Rijdt’), je betaalt slechts 3 euro, beleeft een leuke sportnamiddag en we sluiten de namiddag af met 
een gratis drankje. 
De laatste sportnamiddag gaat trouwens door op zaterdag 30 juni 2012 in Oudenaarde, voor verdere info en programmatie kan 
je contact opnemen met de sportdienst aldaar (055 31 49 50). n
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Zwembad ‘Poseidon’ - planning lessenreeksen najaar 2012

t Om de kwaliteit van onze zwemlessen te verbeteren zullen we vanaf september een nieuw concept hanteren wat 
betreft de organisatie. Omdat enerzijds de groepen te groot zijn geworden en anderzijds de groepsindeling te verschil-
lend is (sommigen kinderen volgen 2 maal per week les en anderen maar 1 maal) is er onvoldoende progressie met 
als gevolg dat de doorstroming (watergewenning, leren zwemmen, vervolmaking) niet optimaal kan verlopen. 

daarom deze aanpassingen:
- Vanaf september schakelen we over naar twee lessenreeksen van telkens 15 lessen.
- De eerste lessenreeks begint in september. 
- De tweede volgt onmiddellijk daarop.
- Tijdens de schoolvakanties is er zoals voorheen geen les.
Voor de watergewenning en het leren zwemmen hanteren we een nieuw systeem:
Zowel voor maandag als voor donderdag geldt dezelfde regeling:
  Van 17 tot 17.30u: watergewenning + leren zwemmen - telkens max. 8 leerlingen
  Van 17.30 tot 18u: watergewenning + leren zwemmen - telkens max. 8 leerlingen
Zo krijgen we per week vier groepjes die niet te groot zijn om zo voldoende kwaliteit te kunnen bieden.
Voor de lessen watergewenning en leren zwemmen kan voortaan maar 1 maal per week ingeschreven worden.  
Zo kunnen meer kinderen aan de zwemlessen deelnemen. De ouders kunnen dan ook naar voorkeur een dag
(maandag of donderdag) en een aanvangsuur (17u of 17.30u) kiezen.
Voor de vervolmakingslessen op dinsdag (17 - 18u) moeten de kinderen vlot 25 meter kunnen zwemmen en daarvan een 
zwembrevet kunnen voorleggen. Bij deze lessen is het de bedoeling om technieken te verbeteren en nieuwe zwemstijlen aan te 
leren (crawl, schoolslag, rugslag en eventueel vlinderslag).
de zwemlessen voor de volwassenen gaan nog steeds door op maandag (18 - 19u). Leren zwemmen en/of technieken verbe-
teren komen hier nog steeds aan bod.

de inschrijvingen starten aan het loket van het zwembad vanaf donderdag 21 juni vanaf 17.30u.  n 

i  zwembad.poseidon@skynet.be  - tel. 055 42 46 48 
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BAccountability 2011 
lokale politie Brakel

t 

Aantal inbraken in gebouwen stijgt aanzienlijk. 
Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel dalen. 
Aantal snelheidsovertredingen daalt licht. 
Tussenkomsten inzake gezinsmoeilijkheden dalen opnieuw.
Tussenkomsten inzake milieu dalen.

inbraken in gebouwen stijgen van 71 naar 93 (+ 30%)
In de gemeente Brakel waren er vorig jaar 26 inbraken, dat is een daling met 11 in vergelijking 
met 2010; in Horebeke steeg het aantal inbraken sterk van 1 naar 10. In Maarkedal is er een ook 
aanzielijke stijging van 10 naar 26. Ook in Zwalm stijgt het aantal inbraken van 23 naar 28.
63 van die 93 inbraken gebeurden in woningen.

Verkeersongevallen lichamelijk letsel dalen van 116 naar 100 (-14%)
In de gemeente Brakel waren er in 2011  33 ongevallen, een daling van 19 ongevallen. 
In Horebeke stijgt het aantal verkeersongevallen van 3 naar 4. In Maarkedal tekenen wij ook 
een stijging op van 28 ongevallen in 2010 naar 29 vorig jaar. Ook in Zwalm stellen wij een 
stijging vast:31 ongevallen in 2010, 34 ongevallen in 2011. 

Snelheidsovertredingen:  
In 2011 werden in totaal 55.991 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. 
Het aantal overtreders daalde met bijna 1% ten opzichte van 2010. Zo rijden 12,12% van 
de bestuurders te snel. Naast die doorgedreven snelheidscontroles worden ook nog 
preventieve acties gepland.

dringende interventies:
Aan de hand van de analyse van de dringende interventies blijkt dat het aantal tussenkomsten 
inzake milieu sterk gedaald zijn van 567 in 2010 naar 275 in 2011; het aantal tussenkomsten in-
zake wateroverlast daalde van 165 naar 21, bij tussenkomsten inzake lawaaihinder (152 in 2010, 
88 in 2011) en sluikstorten (90 in 2010, 46 in 2011) zijn gehalveerd. De tussenkomsten inzake 
gezinsmoeilijkheden dalen ( van 368 naar 226); in 2009 waren er nog 446 tussenkomsten.. Het 
volledig jaarverslag 2011 is te lezen op onze website. n
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Milieu  20

t Wij informeerden je reeds meerdere malen omtrent de werken op het containerpark en de uitbating van het tij-
delijk containerpark. Door o.a. de weersomstandigheden hebben de werken enige vertraging opgelopen en zal het 
tijdelijk containerpark langer in dienst blijven dan voorzien. Daarom willen wij je 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) inclusief frituurolie en frituurvet zal worden ingezameld via een vrachtwagen die op de vastge-
legde data zal opgesteld staan op de parking achter het gemeentelijk zwembad.

kalender Periode 8 Periode 9 Periode 10
Vlak glas 22/05 – 26/05 19/06 – 23/06 17/07 – 20/07
Metaal 02/05 – 19/05 29/05 – 16/06 26/06 – 14/07
Boomstronken 22/05 – 26/05 19/06 – 23/06 17/07 – 20/07
Asbest 02/05 – 19/05 29/05 – 16/06 26/06 – 14/07
KGA incl. frituurvet (*) Zaterdag 12/5 Zaterdag 09/6 Zaterdag 14/7
 9 - 12u 9 - 12u 9 - 12u
(*) Per soort worden maximaal 2 stuks toegelaten
De openingsuren van het tijdelijk containerpark blijven nog steeds dezelfde maar je moet je 15 minuten voor sluitingstijd 
aanbieden. Sinds 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 uw eerste bezoek aan het tijdelijk containerpark.
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

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

Tijdelijk containerpark



De energiesnoeiers helpen je meer energie te besparen.
t Energiekosten betekenen vaak een grote hap uit ons budget. Maandelijks betalen heel wat gezinnen te hoge 
facturen voor energieverbruik. 

Om zulke uitgaven te beperken en de burger bewuster te laten omspringen met energie, voert onze gemeente Brakel in 
samenwerking met jouw distributienetbeheerder Eandis en de energiesnoeier Goed Wonen vzw actie onder de naam 
energiescan. Belangrijk: alles is gratis ! De aanvrager van een scan moet niets betalen.
Een opgeleide energiescanner komt bij de aanvrager thuis langs en gaat samen op zoek naar nutteloos energieverbruik. 
Daarnaast worden ook enkele vragen gesteld omtrent de woningkwaliteit. De energiescanner noteert alles en onmiddel-
lijk krijg je enkele interessante tips om energie te besparen. Tijdens het bezoek, voert de energiescanner ook volledig gratis 
energiebesparende maatregelen uit. Dit kan bijvoorbeeld het vervangen van gloeilampen door spaarlampen zijn.
Een andere belangrijke maatregel die elk huishouden zou moeten nemen is het isoleren van hun dak of zoldervloer. Via het 
dak gaat immers ongeveer 30% van de warmte verloren.
De kost voor de dakisolatie is voor de mensen zeer sterk beperkt door de premie van de distributienetbeheerder tot 8 euro/
m² en de belastingsaftrek van 30%.
Heel binnenkort zullen eigenaars van kwetsbare huurders zelfs van een premie van 23 euro/m² kunnen genieten als het dak 
of de zoldervloer van de huurwoning wordt geïsoleerd.
Over deze nieuwe actie van de distributienetbeheerder zal je heel binnenkort nog meer vernemen.
Wie geïnteresseerd is om een energiescan bij zich thuis te laten uitvoeren of een gratis advies over dakisolatie wil bekomen 
kan te raden bij bij de energiesnoeier van de gemeente: 
Goed Wonen vzw - Etikhovestraat 5 - 9680 Maarkedal - wouter.stockman@goed-wonen.be. n

i  sandy.casieris@brakel.be of tel. 055 43 17 60

Ga je verbouwen? 
Sloop selectief en sorteer aan de bron!
t In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt 
maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo 
weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door de belangrijke 
fractie van het bouw- en sloopafval, de steenfractie, te breken. Deze gebroken steenfractie kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden voor de productie van stabilisé of nieuw beton, op voorwaarde dat ze niet verontreinigd is. Dat is mogelijk door 
gebouwen selectief te slopen. Bij de ontmanteling van een gebouw, worden daarbij de verschillende afvalstromen die 
vrijkomen apart ingezameld en afgevoerd naar de afvalverwerkingsbedrijven.
Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is 
sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-ge-
vaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen 
en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren. De inspanningen om selectief te 
slopen leveren een financieel voordeel op, omdat deze stroom niet eerst moet gesorteerd worden, alvorens te recycleren.
Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan 
selectief slopen. Voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een 
duidelijke meerwaarde. Ook voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals het heraanleg-
gen van een oprit of terras, houdt men de steenfractie best apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger 
te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval. n
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Ook jouw taxussnoeisel kan 
de hoop vergroten!
t 50% van alle chemokuren gebeurt met geneesmiddelen op basis van 
taxus. In de jonge naalden van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk 
wapen tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang,  
levert de nodige grondstof voor de behandeling van 1 kankerpatiënt.  
Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie nodig.  

Voor al die mensen kan ook jouw taxushaag de hoop vergroten. breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus 
gratis naar het containerpark. Zo lever je de levensreddende grondstof voor chemotherapeutische geneesmiddelen en 
bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan kankerbestrijding. Let wel, het 
taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn, zoniet is het onbruikbaar voor verwerking.
jonG: Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook 
belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
zUiVer: Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, 
is waardeloos.
Je kan het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen op het gemeentelijke containerpark. n

i  sandy.casieris@brakel.be of tel.: 055-43 17 60 of op de website www.vergrootdehoop.be.

www.stookslim.be

Zag u maar elk gevaar.
Stook enkel droog en onbehandeld hout.

Stook slim
t Vuurtje stoken in de tuin? Ga voor het gezonde alternatief!
Afval verbranden in de tuin is geen goed idee. Het is ongezond 
en slecht voor de luchtkwaliteit. Maar ook het opstoken van 
snoeihout of plantenresten is meestal verboden. Geen nood: er 
bestaan gezonde, milieuvriendelijke alternatieven. 
De wet is duidelijk: papier, plastic, piepschuim, autobanden en 
andere rommel verbranden, is verboden. Op minder dan hon-
derd meter van huizen, bossen, boomgaarden, hagen, heiden 
en de meeste akkers mag je ook geen tuinafval in openlucht 
verbranden. In veel steden en gemeenten is de wetgeving 
nog strenger of geldt zelfs een absoluut verbod. Vuurtjes in 
openlucht zorgen immers vaak voor overlast, zoals geurhinder 
en vonken die brand kunnen veroorzaken. 
Sorteer en composteer
Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke 
oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve 
inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het leeuwendeel van 
het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. We geven materiaal 
daarmee een nieuw leven. Wat niet meer kan gebruikt worden, 
verwerkt men in speciale afvalverbrandingsinstallaties met 
geavanceerde rookgaszuive
Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter 
plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen! n

i  en tips: www.stookslim.be
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Dag van het Park is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement en een initiatief van het Agentschap Natuur en 
Bos. Met de Dag van het Park wordt op een positieve manier aandacht gevraagd voor het groen in de stad of 
gemeente. Bewoners kunnen (opnieuw) kennismaken met het park in hun directe woonomgeving.  
De 3e deelname van toerisme Brakel vzw bestaat terug uit een mix van cultuur, natuur en ambiance. Om je een 
idee te geven wat je mag verwachten geven we hier alvast een korte (onvolledige) opsomming van de activiteiten : 

• Een (gezins-)picknick.
• Randanimatie voor kinderen (grime, ballonfiguren, speeltuin, springkasteel,…)

• Workshops - tentoonstellingen - demo’s
• Van 15 tot 18u : Live muziek met het Brakels Dansorkest “The Montanas”

Om 18 uur is er een live gastoptreden van SaliM SegherS
Alle activiteiten gaan door op het gemeenteijk recreatiedomein De Rijdtmeersen.

de inkom is uiteraard gratis! i    toerisme@brakel.be – tel.: 055 43 17 63
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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):

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.

Hoeveel kinderen 
hebben in 2011 
deelgenomen aan de 
sportkampen?

www.brakel.be
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Wedstrijdvraag

(antwoord situeert zich tussen de 500 en 1000 deelnemers)
Verstuur je antwoord vóór 1 juni 2012 naar: 
toeristische dienst - marktplein 1, 9660 brakel 
en win een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag: 
er werden geen juiste antwoorden ingediend!
(in 2011 hebben er 1036 kinderen gebruik gemaakt van 
de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang)

Zaterdag 7 juli
ROMMELMARKT van 14 tot 22 uur in en rond de feesttent

Zondag 8 juli
Feest van de vlaamse gemeenschap te Brakel zie pag. 12


