Brakel infomagazine
Gemeentelijk informatieblad - Jaargang 2 - Augustus 2012

Nieuw 			
containerpark
open p.18-19
Vaccinatie p. 9
Seizoensgriep

Brakelse p. 11
Senioren

Verkiezingen p. 12
14 oktober 2012

open p. 16
monumentendag

Foto’s p. 21
Jubilea

nr

6

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.
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De OCMW-raadsleden

De gemeenteraadsleden

Peter Bauters - Sint-Apolloniastraat 29 A - 055 42 64 68 - CD&V
Marc De Pessemier - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
Tom De Geyter - Brusselsestraat 146 - 0497 46 53 62 - Open Vld
Fernand De Tant - Edgard Tinelstraat 13 - 055 42 40 00 - CD&V
Marie-Jeanne De Temmerman - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05
Christine D’Haeyer - Geraardsbergsestraat 84 - 055 42 27 67 - CD&V
Veronique Lenvain - Geraardsbergsestraat 79 - 0478 79 68 85 - VB
Rik Foulon - Dr. De Drijverestraat 71 - 0473 61 28 38 - CD&V
Mirella Limpens - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
Pascal Machtelinckx - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld
Sofie Marroyen - Kasteelstraat 82 - 0494 86 00 83 - CD&V
Noël Morreels - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
Marcel Saeytijdt - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
Wilfried Tortelboom - Fayte 68 - 055 42 24 77 - sp.a
Peter Vanderstuyf - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
Marcel Van Snick - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
Kris Wattez - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V

B

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

Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar - milieu@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@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

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
LIen Decock - Financieel deskundige
lien.decock@brakel.be
Christiane ’t Kint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Christelle Demooi - Adm. medewerker
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be
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Politie Brakel

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

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

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

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

B

Brandweer Brakel

BRANDWEE
R
Brakel
Zon
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rdennen

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

Secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
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. medewerk. - 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 - T. 055 42 69 46 - containerpark@brakel.be
Openingsuren zomermaanden
(van 1 april t.e.m. 30 september)

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

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 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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WOENSdag

Maart

Uitreiking prijs
“Beste restauratie 2011”
Dekenale kerk St.-Pieter

1

Ontvangst
nieuwe inwoners

1

Sint-Pieter
ruiterommegang
in Nederbrakel

vrijdag

Juni

ZONDAG

Juli

22

Zondag

Erfgoeddag

April

23

Viering 101-jarige
Maria De Temmerman

8

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap

Zaterdag

Juni

Zondag

Juli

De Belauto
B

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 09.00 tot 12.00 u.

GEVRAAGD: wil je je INZETTEN VOOR DE MEDEBURGERS ?
	WIL JE EEN VRIJWILLIGER BIJ DE BELAUTO WORDEN ?
NEEM DAN CONTACT OP MET HET OCMW:

i

							

klaartje.buyens@ocmwbrakel.be - tel. 055 43 15 07

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

B
OCMW Brakel ondersteunt schoolgaande jeugd:
De Kansenpas
Mee te brengen attesten:
- inkomstenbewijzen van alle leden van het gezin ( met
kinderbijslag en studiebeurzen wordt er geen rekening
gehouden) + recentste aanslagbiljet van de belastingen.
- een bewijs van de afbetaling van uw woning.
- een bewijs van huishuur.
- attest inkomstengarantie voor ouderen en gewaarborgd
inkomen van de Rijksdienst voor Pensioenen.

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

Voor welke schoolactiviteiten?
Alle ééndaagse en alle meerdaagse schoolactiviteiten.
Voor de meerdaagse activiteiten is het bedrag beperkt tot
€ 25,00 per leerling en per schooljaar.
Per leerling en per schooljaar is de maximale tussenkomst
van het OCMW beperkt tot € 100,00.
Kostenvergoeding?
Binnen de maand nadat je de factuur van de school hebt
ontvangen, moet je deze binnenbrengen bij het OCMW,
samen met het bewijs van je betaling. Je krijgt dan 50%
door het OCMW terugbetaald.
Deze termijn moet gerespecteerd worden, anders is er geen
terugbetaling mogelijk.
Hoe zo’n kansenpas bekomen?
Door langs te komen op het OCMW van Brakel, Marktplein
26 te 9660 Brakel. Openingsuren: elke werkdag van 08u00
tot 12u00. In de namiddag op afspraak.
Een maatschappelijk werker zal nagaan of je in aanmerking
komt om een kansenpas te verkrijgen. Uiteraard is de nodige discretie verzekerd.
Een kansenpas is geldig gedurende één schooljaar, tenzij
er zich wijzigingen voordoen (financieel, gezinssituatie,
enzovoort). Vergeet dus niet om elk schooljaar opnieuw
langs te komen op het OCMW !

Welke inkomsten komen in aanmerking?
• Er wordt rekening gehouden met inkomsten uit
onroerende en roerende goederen (van alle leden van het
gezin ), zoals o.a. lonen, pensioenen, werkloosheidsvergoeding, enzovoort.
• Afhankelijk van je gezinssituatie, dien je onder een bepaalde inkomensgrens te blijven:
1 volwassene + 1 kind		
€ 1.266,00
1 volwassene + 2 kinderen
€ 1.558,00
2 volwassenen + 1 kind		
€ 1.752,00
2 volwassenen + 2 kinderen
€ 2.044,00
Per bijkomend kind, wordt er € 292,00 bijgeteld.
• Er wordt geen rekening gehouden met studiebeurzen,
kinderbijslag en medische kosten.
• Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van het inkomen overschrijdt, wordt in mindering gebracht van het inkomen, om
te vergelijken met de inkomensgrens.
• Als je over een eigen huis beschikt dat afbetaald is, wordt
het inkomen met 1/5 verhoogd, om te vergelijken met de
inkomensgrens. n

i
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Guy Schittecatte - 055 43 15 03
Melissa De Neve - 055 43 15 04
Janne Debaere - 055 43 15 05
Klaartje Buyens - 055 43 15 07

B

Zo ziek als een hond?

Liever niet!

t Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Gemiddeld krijgt ongeveer 1 op 10

mensen griep. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige mensen kan griep ernstige
gevolgen hebben. Vaccinatie is de enige manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen.

LAAT JE TIJDIG VACCINEREN TEGEN SEIZOENSGRIEP
Griepvaccinatie: ook voor jou belangrijk?
Voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte voor longen, hart, lever of nieren is het belangrijk om extra waakzaam te zijn voor de griep. Ook voor 65-plussers wordt vaccinatie sterk aangeraden. Veel 65-plussers
die zich gezond en fit voelen denken dat griepvaccinatie voor hen niet nodig is, maat niets is minder waar. Omdat de
natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd is griepvaccinatie voor iedereen ouder dan 65 jaar zeer belangrijk. Wie in
nauw contact leeft met mensen uit deze risicogroepen, doet er goed aan zich te laten vaccineren. Ook als je beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kan een
vaccinatie jou en de mensen voor wie je zorgt tegen de griep beschermen.
Griepvaccin wordt terugbetaald aan risicogroepen
De ideale vaccinatieperiode ligt tussen half oktober en half november. Met een voorschrift van de huisarts kan je bij de
apotheker een vaccin kopen. Bewaar het vaccin in de koelkast, anders wordt het waardeloos. Ga naar je huisarts om je
te laten vaccineren. Het griepvaccin kost maximaal tien euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan mensen uit de
risicogroepen. Sommige mutualiteiten betalen het zelfs volledig terug.
Toch griep?
Bij heel wat mensen leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uitspraak dat het vaccin griep
veroorzaakt. Het griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes en kan dus geen griep veroorzaken.
Door het spuitje maakt je lichaam wel verdedigingsstoffen aan. Dit kan soms lichte
ongemakken geven. Als je kort na de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat je
kort voor of na de inspuiting besmet werd. Het griepvaccin werkt pas na
twee weken en helpt alleen tegen de “echte” griep, veroorzaakt
door het influenzavirus. Het heeft helemaal geen invloed op
het al dan niet krijgen van een gewone verkoudheid of
een bronchitis. Een griepvaccinatie sluit niet
volledig uit dat je griep kan krijgen, maar de
kans op griep is aanzienlijk kleiner en ook de
kans op complicaties neemt drastisch af.
Behoor je tot de doelgroep, vraag dan
zeker raad bij je huisarts of apotheker. n

i

www.griepvaccinatie.be en www.influenza.be.
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Hoi ik ben Fred, de federale veiligheidsexpert.
Ik help je de preventieboodschap te verspreiden.
Samen moedigen we de burger aan om slimme
maatregelen te nemen voor bv. fietsregistratie.

Maak je fiets uniek !
t Maak je fiets herkenbaar waardoor men je fiets makkelijker kan terugbezorgen indien deze na diefstal toch terug-

gevonden wordt. Zo geef je de fiets ook een visuele identiteit waardoor een dief je fiets minder makkelijk kan doorverkopen. De preventiedienst van de lokale politie Brakel voorziet hiervoor naar aanleiding van de opendeurdag
van de brandweer Brakel op 9 september 2012 te 9660 Brakel op het gemeentedepot van de brandweer
Brakel tussen 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur een fietsmarkeerdag. Je fiets zal op het frame worden
gemerkt via een sticker met je rijksregisternummer.
Deze actie is voor iedereen die zijn/haar fiets wil laten merken. Kom je die dag bij ons gelieve dan je fiets en rijksregisternummer mee te brengen. (staat vermeld op Identiteitskaart en sis-kaart). n

i

Zonecommissariaat Brakel - 055 42 60 00 - info@pzbrakel.be

Zing je mee voor het klimaat op het Marktplein
van Brakel op 22 september 2012??
Sing For the Climate - The Big Ask III
Nic Balthazar daagt iedereen uit om op 22 of 23 september 2012 met duizenden tegelijk onze bezorgdheid om
het klimaat uit te ‘zingen’. Om de klimaatslachtoffers een stem te geven en om de ernst van het klimaatprobleem
duidelijk te maken aan de mensen, media en politici!
Het is vijf voor twaalf voor het klimaat. Als we nu niets doen, is het te laat. Daarom zetten we op 22 en 23 september
het land op zijn kop voor het klimaat! En iedereen kan meedoen!
Wat? - De bedoeling is om op zoveel mogelijk plaatsen in het land lokale zangmomenten voor het klimaat in te richten. Iedereen zingt hetzelfde lied, eventueel onder begeleiding van plaatselijke koren en artiesten. Elk zangmoment
wordt gefilmd door een lokale cameraman of filmmaker. Nic Balthazar verwerkt dit beeldmateriaal tot één ‘Sing
for the Climate’-clip, waar we internationaal mee uitpakken in de aanloop van de klimaattop in Doha in december.
Waar en wanneer? Zaterdag 22 september 2012 om 16 u. op het Marktplein van Brakel. n
t

i
www.

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

Meten is weten….
B
Onderzoek naar de noden en wensen
van de Brakelse senior

De term ‘senior’ omvat meer dan 26% van de Brakelse bevolking. Van de actieve zestiger die het nog
drukker heeft dan de tijd vóór zijn pensioen tot de
zorgbehoevende negentigjarige die in een woon en zorgcentrum woont. Ouder worden wordt soms
negatief bekeken, maar het is vaak ook iets positiefs:
Je bent ouder, maar ook wijzer, rijper, milder,... Ouder
worden heeft veel facetten. Eens je de kaap van 55
hebt bereikt en zeker wanneer je met pensioen gaat,
verandert je leven grondig. Plots krijg je meer tijd om
te studeren, te reizen, vrienden te bezoeken, een hobby uit te oefenen of gewoon zalig niks te doen. De
reden en aanleiding tot dit werkstuk is onze deelname
aan één van de grootste ouderenbehoeftenonderzoeken ooit uitgevoerd in Vlaanderen en aansluitend
hiermee in Brakel. Het was nu ook het ideaal moment
om te voldoen aan een oppotuniteit die opgesomd
stond in het Sociaal gemeentelijk beleidsplan 20082013 waarbij aangemaand werd tot het opmaken van
een seniorenbeleidsplan. Het moment was ook ideaal
om na 10 jaar intensieve seniorenwerking in Brakel
naar lichamelijke ontspanning en sport toe een meer
intellectuele meerwaarde aan onze werking toe te
voegen onder het motto “De Brakelse seniorenraad
wordt Wakkere Burger”. Dit legt de link naar meer burgerparticipatie en voldoet dan ook aan de decretale
verplichting van de seniorenraden om beleidsadviezen aan het bestuur over te maken. Deze studie is het
werkstuk van de hele ploeg Brakelse senioren en in
feite de TOPPER VAN 10 JAAR gemeentelijke werking
van onze seniorenraad. Zie hieronder enkele resultaten uit het bewuste ouderenbehoeftenonderzoek:
t

Netto maand inkomen
44% van de respondenten verklaren problemen te
hebben om rond te komen met hun inkomen.
Eigendomstitel +woonvorm
86% van de respondenten is eigenaar van een woning
en 42% heeft ernstige problemen met hun woning.

Onveiligheidsgevoelens
30% van de respondenten heeft ernstige onveiligheidsgevoelens.
o.a.: Diefstal in de woning 44%
Lastig vallen op straat 29%
Onveiligheid in het verkeer 29%
48% van de respondenten komt ’s avonds praktisch
nooit buiten.
Verenigingsleven - Omgeving
Slechts 26% is lid van een oudervereniging
41% heeft nood aan rustbanken, 42% aan openbare
toiletten en 37% aan kruidenierszaken
Hulp
- Directe hulp van familie
59% van de respondenten ontvangt hulp van de kinderen - 37% van de partner
27% van de kleinkinderen
- Indien men hulp ontvangt van organisaties
42% ontvangt hulp van poets - en bejaardenhulp 30% thuisverpleging - 11% warme maaltijden
Op 100 ouderen in Brakel zijn er 8% in een WZC of
serviceflats, 22% krijgt thuisverpleging = 70% geen
directe hulp > zolang mogelijk thuis blijven wonen
op een verantwoorde wijze!
Vrijwilligerswerk
11,4% doet aan vrijwilligerswerk en 9,4% zou in de
toekomst wel aan vrijwilligerswerk willen doen.
De Brakelse respondenten zijn ontevreden over:
Staat van de voetpaden 31% - Zichtbaarheid politie
op straat 22% - Verkeersveiligheidsbeleid 18%
Dienstverlening containerpark 15% - Aanbod openbaar vervoer 14%
Het bestuur en de seniorenraad kan aan de hand van
de resultaten rekening houden met de noden van de
senioren in Brakel. n
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055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
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Op 14 oktober 2012 zijn
er in Brakel verkiezingen voor
de gemeente- en provincieraad.

t

Verkiezingen 14

Wanneer mag je stemmen?
Van 8 uur tot 13 uur.
Wie mag stemmen?
Ben je Belg en ouder dan 18 dan stem je voor alle
verkiezingen die plaatsvinden in Brakel. Ben je geen
Belg maar EU-onderdaan of afkomstig van buiten de
EU dan kan je stemmen voor de gemeenteraad van
de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt.
Moet je stemmen?
Ja. In België is er stemplicht.
Hoe zit dat met een volmacht?
Je kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer.
Er zijn geen andere voorwaarden. De oude regel die
het beperkte tot familieleden bestaat niet meer. De
volmachtkrijger kan per verkiezing maar één stem bij
volmacht uitbrengen.
www.

.be

Maar let op!
Je volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor je
(de volmachtgever) moet stemmen.
Maar de volmachtkrijger kan enkel voor iemand
gaan stemmen voor de verkiezingen waar hij/zij zelf
aan deelneemt. Je moet er dus voor zorgen dat de
persoon aan wie je je volmacht geeft, de volmachtkrijger, ook mag stemmen voor alle verkiezingen
waarvoor jij mag stemmen.
Je bent in het buitenland. Kan je een volmacht
geven?
Ja. Wanneer je op de verkiezingsdag niet kan gaan
stemmen omdat je om privé-redenen tijdelijk in het
buitenland bent (op reis, op familiebezoek...) kan je
een andere kiezer een volmacht geven om in jouw
plaats te gaan stemmen.

Allerlei 12

Wat heb je nodig?
• Het volmachtformulier (formulier A95): hierbij geef je
iemand een volmacht.
• Het attest van een tijdelijk verblijf in het buitenland
(formulier A96a): het is de burgemeester van je woonplaats die je dit attest bezorgt.

• Je kan geen bewijzen voorleggen: je was bijvoorbeeld met een eigen wagen op reis, op bezoek bij
familie of vrienden... Je legt voor de burgemeester
van je gemeente een verklaring op eer af. Hij zal je
dan het attest van tijdelijk verblijf in het buitenland
afleveren.

Wanneer moet je het attest aanvragen bij de
burgemeester?
Uiterlijk op 13 oktober 2012.

Wat moet de volmachtkrijger doen in het
stemlokaal?
De persoon die namens je stemt geeft allebei de
formulieren af aan de voorzitter van het stembureau
bij wie je moet gaan stemmen: zowel het
volmachtattest (formulier A95) als het attest van een
tijdelijk verblijf in het buitenland (formulier A96a).
Je volmachtdrager moet aan de voorzitter ook
volgende documenten kunnen voorleggen:
zijn/haar eigen identiteitskaart, zijn/haar eigen oproepingsbrief en de oproepingsbrief van de kiezer in
wiens naam hij/zij komt stemmen.

Hoe bewijs je dat je op de verkiezingsdag in het
buitenland bent?
• Je kan je aanvraag staven met bewijsstukken dat je op
14 oktober 2012 om privé-redenen in het buitenland
verblijft. Deze bewijsstukken kunnen zijn: reservatie bij
een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een
kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of
reservatie van een hotel of kampplaats via internet etc.

oktober 2012
Kan je een volmacht geven om medische
redenen?
Ja. Als je om medische redenen niet in staat bent om
naar het stembureau te gaan of er naartoe gevoerd te
worden, kan je een volmacht geven.
Je moet het volmachtformulier A95 invullen en een
medisch attest dat bewijst dat je niet kan gaan stemmen bij dit volmachtformulier voegen.
Op de verkiezingsdag geeft de persoon die in jou
plaats stemt, de volmachtkrijger, aan de voorzitter van
het stembureau bij wie je moet gaan stemmen: het
ondertekend en ingevuld volmachtformulier en het
medisch attest.
Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende
documenten kunnen voorleggen: zijn/haar eigen
identiteitskaart, zijn/haar eigen oproepingsbrief, de
oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam hij/zij
komt stemmen.

Wat als je geen volmacht wil geven of je bent te
laat om dit nog te regelen?
Je kan vragen aan een familielid of vriend om naar
het gemeentehuis, het vredegerecht of op de dag
zelf naar het stembureau (8 - 13 uur) te gaan en daar
af te geven: medisch attest en een ondertekende
brief waarin je de reden uiteenzet waarom je niet kan
komen stemmen .
Indien je dit niet hebt gedaan, dan kan je een brief
schrijven naar de vrederechter in je streek met de
uitleg waarom je niet bent gaan stemmen.
Je noteert in de brief goed je persoonsgegevens en
in welk kiesbureau je moest gaan stemmen. Uiteraard
voeg je een medisch attest bij. n
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mariepaule.teerlinck@brakel.be - 055 43 17 62
hilde.vandecatsye@brakel.be - 055 43 17 67
debby.depessemier@brakel.be - 055 75 57 77
dirk.faingnaert@brakel.be - 055 43 17 66
peter.haegeman@brakel.be - 055 43 17 65

Gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening op meergezinswoningen goedgekeurd.
t De gemeenteraad dd. 14 mei 2012 keurde een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op meer-

gezinswoningen goed.

ouderenbehoeftenonderzoek 2012 in opdracht van de
gemeentelijke seniorenraad is gesteld. Kenmerkend
voor een levenslange woongelegenheid is dat ze
toegankelijk, veilig en comfortabel is. Een toegankelijke
woning is een woning waarin iedereen kan leven, ongeacht de leeftijd, de lichamelijke kenmerken, capaciteiten en beperkingen (i.e. minimale afmetingen van
binnenruimtes en deuren, materiaalgebruik,…).
Indien blijkt dat een perceel de vooropgestelde eisen
niet kan invullen, kunnen we daaruit besluiten dat het
perceel niet geschikt is voor meergezinswoningen.

De gemeente Brakel heeft de laatste jaren regelmatig
te maken met vergunningsaanvragen voor meergezinswoningen, zowel in de hoofdgemeente als in de
deelgemeenten.
Met deze verordening dienen deze meergezinswoningen te voorzien in parkeermogelijkheden op eigen
terrein. Andere belangrijke nieuwe bepalingen van
deze verordening zijn:
- Het voorzien van een minimale buitenruimte
- Normen met betrekking tot dakuitbouwen, geveluitsprongen, bouwdieptes, garagepoorten, liften,..

Brakel moet vooral een groene, landelijke, charmante
gemeente blijven. Het moet een plaats zijn waar gezinnen kunnen wonen. Niet elke vierkante meter moet
benut worden in functie van opbrengst. Gezinnen
hebben nood aan ruimte en groen.

Centraal in deze verordening staat de parkeernorm.
Voor meergezinswoningen bedraagt deze 1.5 autostaanplaats per woongelegenheid. Vanaf 6 woongelegenheden is per begonnen schijf van 5 woongelegenheden ook 1 extra bezoekersparkeerplaats vereist.
Daarnaast wenst de gemeente met deze verordening
nieuwe meergezinswoningen voorwaarden op te leggen die levenslang wonen mogelijk moeten maken.
Dit in het licht van de vergrijzing en ook in overeenstemming met een vraag die in het verslag van het

		

www.

.be

Deze gemeentelijke verordening kan op de gemeentelijke website gevonden worden op
www.brakel.be > Grondgebiedszaken > ruimtelijke
ordening > Gemeentelijke Stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen. n

i

Katia Bernagie - katia.bernagie@brakel.be - 055 43 17 57
An Vandecatseye - stedenbouw@brakel.be - 055 43 17 69
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Duo Vleugelslag zorgt
voor tweede muzikaal
aperitief

23

zondag

September

t Na het grote succes van het eerste concert met Mia Carlier en Renaat
Dreelinck in juni is het op zondag 23 september, om 11.30u, de beurt
aan Duo Vleugelslag.
De pianisten Ingrid Vanhee en Kristien Van Schuylenbergh delen een
grote passie voor kamermuziek, in het bijzonder voor vierhandig piano. Ze rondden beiden met groot succes hun muzikale studies af aan respectievelijk het Lemmensinstituut in Leuven en het conservatorium in Gent. Daarna engageerden zij zich vele jaren actief in verschillende kamermuziekensembles. Op 23 september zullen ze werk van Mozart,
Fauré en Gershwin vertolken op de vleugelpiano van de bib. En uiteraard bieden we ook nu weer een drankjel aan op
de gezellige babbel na het concert. Gratis toegang maar graag vooraf reserveren. n

i

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

Geert Van Istendael komt op 18 oktober
t Geert van Istendael

18

donderdag

is vooral bekend als schrijver van bekentenissen over
zijn haat-liefdeverhouding met België, Brussel en Vlaanderen. Sinds 1993 is hij
Oktober
zelfstandig schrijver: essayist, columnist, polemist, dichter en prozaschrijver. Bij
11.30 uur
een groot lezerspubliek heeft hij vooral faam verworven met boeken als Het
Belgisch labyrint, De schoonheid van de wanstaltigheid en Vlaamse sprookjes.
In zijn lezing (aanvang om 20u) zal deze uitmuntende spreker het vooral hebben
over Brussel. Gratis toegang maar graag reserveren. n
en inschrijvingen: brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

i

Het kleurrijke najaar van de bib

t In september is er een fototentoonstelling rond Maurice Maeterlinck.

Op 3 (14-16u) en 4 (10-12u) september zijn er gratis internetintroducties.
Op 21 september gaat in Kluisbergen een boeiende gespreksavond
door met Béatrice Delvaux (Le Soir), Liesbeht Van Impe (Het Nieuwsblad)
en Lieven Verstraete (Terzake) onder de sprekende titel: ‘De sfeer is goed’.
In Maarkedal is op 5 oktober auteur en journalist Guido Fonteyn te gast.
Hij zal het hebben over ‘Walen en Vlamingen en het ontstaan van clichés’. Bij voldoende inschrijvingen vertrekt telkens een bus voor gratis
vervoer op het Brakelse marktplein. Op 6 oktober klinkt het Simoens
Trio in Zegelsem (zie ook bij Adviesraden). In het kader van de bibweek
wordt het publiek verwend op zaterdag 20 oktober en kan iedereen
meedromen over de toekomst van de bib. Afgevoerde materialen
worden verkocht tijdens de openingsuren van het weekend daarop. Wie
graag goedkoop de Antwerpse Boekenbeurs bezoekt, kan mee op 10
november. En noteer alvast 22 november want dan brengen topmusici
Hans Ryckelinck en Jan Sciffer een avondconcert! n

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

9

zondag

September

Nederbrakel-centrum (10-18 uur)

Muziek woord & beeld

Theo Brakels, schilder, schrijver en toondichter
Onthaal: KSA- lokaal Sint-Paulusheem - Driehoekstraat
Tentoonstelling: “Theo Brakels, leven en werk”
Animatie: Volksmuziek met L’Homme
Dranken en versnaperingen te verkrijgen
Bezoek aan de voormalige woning en de tuin (met bunker)
van notaris De Waegenaere (Theo Brakels) met gids.
Gidsbeurten om het half uur van 10 tot 17 uur, vertrek aan het
Sint-Paulusheem. Animatie in de notariswoning, Neerstraat 91:
14-16 uur: Harpconcert door JANU
16-18 uur: Greet Heyse zingt Theo Brakels
De beide concerten zijn gratis en vrij toegankelijk
Theo-Brakelswandeling met gids.
Gidsbeurten om 11.00, 11.30, 12 en van 13.00 tot 17 uur,
om het half uur, vertrek aan het Sint-Paulusheem.
Theo Brakelsstraat - Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk en schatkamer
(mogelijkheid tot bezoek aan de Wasteelsbeiaard)
Oorlogsmonument - Neerstraat - woning Notaris De Waegenaere
(Theo Brakels) te bezoeken met afzonderlijke gids.
Bezoek aan de Wasteelsbeiaard met gids
is mogelijk zonder de wandeling mee te doen (om het half uur, zich aanmelden in de kerk.)
Theo Brakels en de Wereldoorlogen (voor jongeren vanaf 9 jaar). Speciale gidsbeurten jongeren om 11, 13 en 15 uur,
vertrek aan het Sint-Paulusheem. Bezoek aan de bunker in de tuin van de notaris, bezoek aan de Sint-Pieter-in-de-Bandenkerk en
aan de Wasteelsbeiaard - Oorlogsmonument - Neerstraat.
		
toerisme@brakel.be - 055 43 17 63

i

t Op zaterdag 6 oktober om 20u is het Simoens Trio te gast in de kerk van Ze-

gelsem in het kader van het Festival van Vlaanderen. Naar aanleiding van hun
tiende verjaardag trakteert het trio op een exclusief Amerikaans programma met
werk van Bernstein, Copland, Bloch, Ives en Piazolla.
De drie zussen An, Veerle en Katrijn Simoens wonnen samen tal van prijzen en
concerteren geregeld in binnen- en buitenland.
Kaarten voor dit concert zijn te verkrijgen in de bib en op de Toeristische Dienst.
De toegangsprijs bedraagt 10 euro, 8 euro voor 55-plussers en 5 euro voor wie
jonger is dan 26 jaar. Receptiekaarten kosten 3 euro. n
Met dank aan de partners in cultuur: Culturele Raad en Gemeentebestuur Brakel,

6

zaterdag

Oktober

A

C

drukkerijsurdiacourt

K

keukens&dressings
neerstraat 34 | 9660 brakel
www.ackkeukens.be
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Veronique Clara

Garage Vande Putte nv

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

De energiesnoeiers helpen je
B
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 je 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 onmiddellijk 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 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. n

i

Wie geïnteresseerd is om een energiescan te laten
uitvoeren of een gratis advies over dakisolatie wil bekomen kan te rade bij de gemeentelijke milieudienst:
055 43 17 60 of rechtstreeks bij de energiesnoeier
van de gemeente:
Goed Wonen vzw, Etikhovestraat 5 te 9680 Maarkedal
wouter.stockman@goed-wonen.be

www.
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Sinds 1 augustus 2012 is het nieuwe containerpark in
gebruik. Tijdens de periode van de werkzaamheden zijn
wij noodgedwongen uitgeweken naar een tijdelijk
containerpark. Dit was niet de ideale oplossing maar wel
de best beschikbare.
We willen iedereen dan ook bedanken voor het begrip voor
deze soms toch wel vervelende situatie.
Het is het moment om nogmaals terug te komen op ons
gemeentelijk containerparkreglement, goedgekeurd door
de gemeenteraad in zitting van 19 december 2011.
We hebben dit al toegelicht via een open milieuraad op 25
juli 2012 en via de opendeurdag op zaterdag 28 juli 2012.
t

Nieuw containerpark open
piepschuim, wit en gekleurd glas, textiel en herbruikbare
materialen.
• de toegang is beperkt tot eenmaal per dag met een
maximale aangevoerde netto vracht zoals bepaald in het
reglement .
• ieder gezin heeft de mogelijkheid om 2x per jaar 2x per
dag naar het containerpark te gaan.
• landbouwfolie kan worden aangebracht tijdens de
maanden februari, mei en november.

Doel:
Gescheiden inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen; daarmee gelijkgestelde afvalstoffen
en klein gevaarlijk afval.
Toegankelijkheid:
• toegankelijk voor diegene die onderworpen zijn aan
de algemene belastingen voor gezinnen; voor hen die
belastingen betalen op tweede verblijven; voor hen die
nog geen algemeen belastingplichtige zijn en die een
woning te Brakel hebben gekocht of gehuurd en voor
nieuwe inwoners.
• enkel toegankelijk voor bedrijfsvoertuigen voor het
aanleveren van afvalstoffen die niet gelinkt zijn aan de
activiteit van het bedrijf.
• afvalstoffen van zelfstandigen en uitbaters van kmo’s
mogen niet afkomstig zijn van hun zelfstandige –of
bedrijfsactiviteiten behalve voor papier en karton,

Milieu 18

Openingsuren:
• Tijdens de” zomermaanden”
(vanaf 1 april tot en met 30 september)
Dinsdag van 8 tot 12u
Woensdag van 8 tot 12u en van 16 tot 19u
Vrijdag van 8 tot 12u en van 13 tot 16u
Zaterdag van 8 tot 12u en van 13 tot 16u.
• Tijdens de “wintermaanden”
(vanaf 1 oktober tot en met 31maart)
Dinsdag van 8 tot 12u
Woensdag van 8 tot 12u en van 13 tot 16u
Vrijdag van 8 tot 12u en van 13 tot 16u
Zaterdag van 8 tot 12u en van 13 tot 16u.
Je dient je minimum 15 minuten voor sluitingstijd
aan te bieden aan de ingang van het containerpark.

sinds 1 augustus 2012 !
Retributie:
• 15 gratis beurten , via elektronische identiteitskaart,
per jaar. Hiervan kan iedereen die op dit adres woont
gebruik maken. Voor 2012 ontvang je vanaf 1 augustus
nogmaals 15 gratis beurten.
• extra beurten:
- t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt
- vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt
- vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt
Dit dient betaald te worden met gepast geld aan de
ingangszuil of via de milieudienst.
• Er zijn 3 verschillende categorieën ingedeeld op basis
van lengte- en hoogtemeting met als grens 1m80:
personenwagen <1m80 krijgt 1 beurt verrekend,
personenwagen >1m80, 2 beurten en personenwagen
met aanhangwagen >1m80, 3 beurten).

• het is verboden toegang te verschaffen via de uitgang
en onder het platform:
• de raadgevingen van de toezichters moeten steeds
opgevolgd worden.
TIP!!!
• kijk of je elektronische identiteitskaart niet is vervallen;
• kijk of je chip van je elektronische identiteitskaart nog
aanwezig is;
• gebruik zoveel als mogelijk de diensten van de gratis
huis-aan-huisophalingen voor papier en karton, grof
huisvuil, houtafval, metalen en snoeiafval.
• Hebt je nog beurten over op je betalende containerparkkaart? Je kan deze overzetten op je elektronische
identiteitskaart op de milieudienst. n

Inwendige orde:
• het is verboden afvalstoffen die op het containerpark werden aangebracht mee te nemen (behalve verhakseld hout);
• snelheid op containerpark is beperkt tot 10 km/u;
• het is verboden het containerpark te gebruiken door
middel van voertuigen meer dan 3,5 ton in het bijzonder
op het platform;
• alle afvalstoffen dienen gescheiden aangevoerd te worden teneinde de verblijfsduur van de bezoeker te beperken;
Milieu 19

Lessenreeksen najaar 2012.
(oktober tot en met december)
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Doe-Aan-Sportbeurs

op donderdag 8 en vrijdag 9 november 2012.
t De

voorbije 3 jaar (september-oktober) ging de Bloso-actie ‘Week van de sportclub’ door in onze gemeente Brakel. Wij
konden hierbij gemiddeld op de medewerking van een 20-tal deelnemende sportclubs rekenen.
De gemeentelijke sportraad zal in nauwe samenwerking met de gemeentelijke sportdienst en de Brakelse sportverenigingen een “Doe-aan-sport-beurs” organiseren in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’ op donderdag 8 november en vrijdag 9 november 2012.
Op donderdag 8 november zouden de Brakelse basisscholen met meer dan 600 leerlingen de sportbeurs komen bezoeken (10u-15u). Op vrijdag 9 november zullen de Brakelse secundaire scholen met meer dan 400 leerlingen vertegenwoordigd zijn (10u-15u).
Op vrijdagavond 9 november 2012 zouden we bovendien “iedereen” de kans geven om de sportbeurs te bezoeken tussen
18u30-21u30. Om tenslotte het 2-daagse gebeuren af te sluiten met een sportieve apotheose !
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport). n

i

50

Het echtpaar Pierre en Agnès
Roos - Van de Catsye
Jubileum 21

wim.dewael@brakel.be - tel. 055 42 31 98
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Het echtpaar Frans en Maria
De Lange - Van den Berghe

50

Het echtpaar Pieter en Mariette
Maes - Hoeckman

50

Het echtpaar Remi en Mariette
D’Homme - Van Lierde

50

Het echtpaar Georges en Monique
De Stercke - Lapage

50

Het echtpaar Leopold en Marie
Van Cauwenberge - Soil

50

Het echtpaar Julien en Francine
Noels - Vekeman

50

Het echtpaar Romain en Monique
Stevens - Van Twembeke

50

Het echtpaar André en Huguette
Van Pevenage - De Groote

Jubileum 22
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Het echtpaar Roger en
Marie-Paule Denys - Otte

50

Het echtpaar Etienne en
Marie Louise De Lil - De Leye

50

Het echtpaar Adelin en Nelly
Heyse - Vandewalle

50

Het echtpaar Albert en Antoinette
Janssens - Verbeurgt

50

Het echtpaar Remi en Margaretha
Niemegeerts - Truyen

50

Het echtpaar Roger en Maria
De Roose - Van Gansbeke

Jubileum 23

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):

Kerstmarkt
15 december 2012 - Markt Brakel

t Je gegevens:
Naam*:

Kandidaat-standhouders kunnen zich melden via
de inschrijvingsbundel 2012.
Deze bundel is samen met inschrijvingsformulier
terug te vinden op de gemeentelijke
website www.brakel.be

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

.be

Het Gemeentebestuur van Brakel
stelt de tentjes gratis ter beschikking…
snel zijn is dus de boodschap!

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

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,
ev. straat en huisnr. aan.

Inschrijving

Ik heb de volgende melding:

