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het gemeentebestuur

t

Waarnemend Burgemeester Stefaan Devleeschouwer

Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Personeel, Veiligheid
Spreekuur : woensdag van 18u30 tot 19u30 - bureau burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan_devleeschouwer@fulladsl.be
Partij: Open Vld
t

Eerste Schepen Hedwin De Clercq

Jeugd, Sport, Milieu, Brandweer
Spreekuur: vrijdag van 16 tot 17u - bureau burgemeester
Leinstraat 78 - 0477 33 46 61 - declercq_hedwin@yahoo.com
Partij: sp.a
t

Schepen Johan Thomas

Financiën, Mobiliteit, Middenstand, Toerisme
Spreekuur : woensdag van 18 tot 19u - bureau milieuambtenaar
Stationsplein 9 - 055 42 54 68 - Johan.thomas1@telenet.be
Partij: sp.a
t

Schepen Marleen Gijselinck

Ambtenaar burgerlijke stand, Senioren, Huisvesting
Spreekuur : woensdag van 19 tot 19u30 - bureau milieuambtenaar
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - marleengijselinck@hotmail.com
Partij: Open Vld

t

Schepen Sabine Hoeckman

Openbare Werken, Landbouw, Ruimtelijke Ordening
Spreekuur : woensdag van 18u30 tot 19u30 – schepenzaal
St.-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@telenet.be
Partij: Open Vld

t

Schepen - OCMW-voorzitter Marijn Devalck

OCMW, Cultuur, Feestelijkheden, Sociale Zaken, Armoedebestrijding
Spreekuur : nog te bepalen
Bleinstraat 4 Brakel - 0496/307307 - info@podiumacts.com
Partij: Open Vld

t

Jürgen De Mets

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

www.
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De OCMW-raadsleden

De gemeenteraadsleden

TITELVOEREND BURGEMEESTER/VOORZITTER GEMEENTERAAD
DE CROO Alexander - Lepelstraat 45, Brakel - Open Vld
VAN SNICK Marcel - Reepstraat 15, Brakel - 055 42 44 44 - Open Vld
MORREELS Noël - Driehoekstraat 50, Brakel - 055 42 47 12 - CD&V
FLAMAND André - Leinstraat 112, Brakel - 055 42 23 75 - Open Vld
BAUWENS Lieven - Tenbossestraat 52, Brakel - 055 42 27 60 - N-VA
BAUTERS Peter - Warande 40 bus/ 0201, Brakel - 0478 43 51 88 - CD&V
SAEYTIJDT Marcel - Nederstenkouter 19, Brakel - 055 42 50 62 - Open Vld
WATTEZ Kris - Bospad 1, Brakel - 0475 23 49 21 - CD&V
DE PESSEMIER Marc - Twaalfbunderstr. 31, Brakel - 0494 05 69 74 - Open Vld
LIMPENS Mirella - Voorpad 1, Brakel - 055 42 40 26 - sp.a
D’HAEYER Christine - Geraardsbergsestraat 84, Brakel 055 42 27 67 - CD&V
MACHTELINCKX Pascal - Watermolenstr. 100, Brakel - 055 42 87 24 - Open Vld
DETANT Fernand - Edg. Tinelstraat 13, Brakel - 055 42 40 00 - CD&V
VANDERSTUYF Peter - Elverenberg 11, Brakel - 0476 97 06 75 - Open Vld
BRAECKMAN Lien - Neerstraat 26, Brakel 055 42 26 24 - CD&V
HAEGEMAN Jan - Langakkerstraat 3, Brakel - 0477 51 19 14 - N-VA
BEECKMAN Yirka - Fayte 53A, Brakel - 0496 47 55 06 - N-VA

B

OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel
Devalck Marijn, Voorzitter
Bleinstraat 4 - 0493 12 60 29 - Open Vld
Burens Sabine
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
De Croo Herman,
Lepelstraat 57 - 055 42 32 04 - Open Vld
De Langhe Leen,
Geutelingenstraat 5 - 0473 23 91 94 - CD&V
De Ruyck Kristof,
Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - NVA
Morreels Bart,
Driehoekstraat 11- 0476 58 54 99 - CD&V
Roos Johnny,
Meerbeekstraat 75 -055 42 33 19 - Open Vld
Van Huffel Hugo,
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
Vekeman Karen
Herreweg 58 - 0475 90 12 20 - Open Vld

De gemeentelijke administratie

Open: ma. tot vr. van 8 u. tot 12 u. - wo. van 8 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.

Secretaris
Jürgen De Mets - Gemeentesecretaris
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar - sandy.casieris@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
Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Christelle Demooi - Adm. medewerker
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be

Burgerlijke stand
Marie-Paule Teerlinck - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 62 - mariepaule.teerlinck@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker
055 43 17 65 - peter.haegeman@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker
055 75 57 77 - debby.depessemier@brakel.be
Toerisme - Cultuur
Gary De Nooze - Adm. medewerker
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Jeugd - Middenstand - senioren
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Financiële dienst
Ludo De Smet - Gemeenteontvanger
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be
Lien Decock - Financieel deskundige
055 75 57 78 - lien.decock@brakel.be
Christiane ’t Kint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be
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Politie Brakel

De OCMW administratie
MW BRA
OOCCM
W BRKAEKL
EL

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
e Vla
amse A
rdennen

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

Secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
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
Ludo Desmet - wnd. Ontvanger
055 43 12 94 - ludo.desmet@ocmwbrakel.be
Carine Pollez - Adm. medewerk. - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.be

Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

B

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

Industrielaan - 9660 Brakel - T. 055 42 69 46 - cpbrakel@skynet.be
Openingsuren zomermaanden
(van 1 april t.e.m. 30 september)

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

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 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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zaterdag

December

10

Woensdag

Oktober

27-28
Oktober

Uitreiking brevetten
en eretekens vrijwillige
brandweerdienst

Viering van de
101 jarige
Petrus Lintermans

Boekenverkoop
van de bib. t.v.v.
11.11.11

11

Zondag

November

8-9

Herdenking van de
wapenstilstand en
gesneuvelden WO1

Doe Aan Sportbeurs

November

6

Zondag

Januari

Nieuwjaarsreceptie
voor de Brakelse
inwoners

Blauwe zone Nederbrakel wordt gecontroleerd.
t De gemeenteraad – dd. 19 november 2012 –

keurde een concessieovereenkomst goed met de
NV Parkeerbeheer uit Antwerpen betreffende de
controle van de blauwe zone te Nederbrakel.
Dit na een analyse van het parkeergedrag in Nederbrakel. Hieruit bleek dat vele burgers slechts kort in
het centrum dienden te zijn, hetgeen verhinderd
werd door een kleine hardnekkige minderheid
van burgers die met hun parkeergedrag een groot
aantal parkeerplaatsen in de blauwe zone langdurig
quasi monopoliseerden.

De NV Parkeerbeheer – die ook in naburige gemeentes actief is – komt meerdere malen per week op onregelmatige tijdstippen naar Brakel om het gebruik van de Europese parkeerschijf te controleren.
De blauwe zone is van toepassing in de Kasteelstraat (deels), Hoogstraat, Neerstraat, Wielendaalstraat, Serpentestraat, Marktplein, Stationsstraat en Tirse (deels). Naar aanleiding van de start van deze controles werd in alle bussen van de gemeente
een folder verspreid met meer technische uitleg hieromtrent. De komende weken worden op de geparkeerde wagens in de
blauwe zone ook folders aangebracht. Deze geven aan of de Europese parkeerschijf correct (groene folder) of niet-correct
(rode folder) wordt gebruikt. n

i

Jürgen De Mets - jurgen.demets@brakel.be - tel. 055 43 17 50

Premie in de kijker
t De gemeente Brakel heeft verschillende premies

waarvan burgers kunnen gebruik maken.
Een overzicht is te vinden via www.brakel.be > lokale premies en
reglementen. Wij willen alvast de komende edities van dit blad
enkele premies onder de aandacht brengen.
Premie plaatsen superisolerend glas.
De gemeente Brakel kent een premie toe voor particulieren die superisolerend glas plaatsen in een vergunde wooneenheid op het grondgebied van de gemeente. Dit dient geplaatst te worden door een geregistreerd aannemer.
Deze aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van het superisolerend glas. Als gerechtigd worden
beschouwd:
1. de eigenaar van de wooneenheid;
2. de gebruiker of huurder van de wooneenheid mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.
Deze premie bedraagt:
1. vervangen van enkel glas door superisolerend glas:20 euro per m² waarbij U-waarde van het superisolerend glas
maximaal 1,30 W/m²K bedraagt.
2. vervangen van dubbel glas door superisolerend glas: 10 euro per m² waarbij U-waarde van het superisolerend glas
maximaal 1,30 W/m²K bedraagt. n
sandy.casieris@brakel.be - 055 43 17 60

i

Allerlei 7

Brakel renoveert gedenkstenen.

t In 2014 zullen in vele lokale besturen activiteiten worden georganiseerd in herden-

king van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Ook in onze gemeente worden nieuwe
initiatieven uitgewerkt. Een eerste initiatief betreft het renoveren van de gedenkstenen in Brakel. Deze monumenten zijn ondertussen tientallen jaren oud. Een ontwerper is aangesteld die een bestek aan het schrijven is om deze gedenkstenen een
grondige ‘facelift” te geven. Daarnaast wordt werk gemaakt van een nieuw educatief/
pedagogisch project in samenwerking met de Brakel scholen. Opzet is jaarlijks een
bijeenkomst te houden waarbij zowel sprekers, foto’s, films, documentaires,… aan bod
zullen komen. n
Jürgen De Mets - jurgen.demets@brakel.be - tel. 055 43 17 50

i

Studie kleinschalige detail/retailhandel Nederbrakel op komst.
t Nederbrakel kent – zoals andere lokale besturen in het buitengebied – het verschijnsel van verdwijnen van kleinschalige
detail-retailhandel. Als reactie op dit fenomeen heeft de Vlaamse Regering een leidraad voor lokale besturen gepubliceerd
(Strategisch commercieel plan).
De gemeente Brakel wenst op basis van deze leidraad een meer specifieke lokale analyse te maken. Eind vorig jaar werd via
het concept van “studentenconsultancy” een studie besteld bij de Artevelde Hogeschool. Opzet van deze studie is niet om
een nieuwe studie met nieuwe inzichten te laten maken.
De opdracht voor de studenten zal erin bestaan om reeds bestaande lokale detail/retailplannen te verzamelen en te kijken
welke maatregelen hierin opgenomen zijn. Hierop kan dan een evaluatie gemaakt worden van die maatregelen die reeds in
uitvoering zijn (concrete positieve/negatieve effecten, valkuilen, aanbevelingen,…).
Deze studie kan dan als leidraad dienen voor nieuw beleid specifiek gericht op het herstellen van detail/retailhandel in
Nederbrakel. Deze studie start dit voorjaar en verloopt in samenwerking met de Middenstandsraad. n

i

Jürgen De Mets - jurgen.demets@brakel.be - tel. 055 43 17 50

Nieuwe wegmarkeringen voor de schoolroutes
op komst.
t De gemeente Brakel stelt nog steeds schoolroutekaarten ter beschikking van de

Brakelse scholen. Ondertussen moet ook werk gemaakt worden van veilige fietsverbindingen. In samenspraak met de fietsersbond Brakel is recent rond de tafel gezeten om de
routes van de schoolroutekaart nog beter te laten opvallen.
Op enkele wegen – gelegen in de zone 70 – zal om de tien meter een logo van een fiets
afgewisseld met sergeantstrepen komen.
Voor de straten in de zone 30/50 zal gewerkt worden met een okergele fietssuggestiestrook.
De uitvoering hiervan zal dit voorjaar gebeuren.n

i

www.

Jürgen De Mets - jurgen.demets@brakel.be - tel. 055 43 17 50

.be
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Budget 2013
B

t De gemeenteraad van 17 december 2012 keurde het budget 2013 goed. Voor het eerst werd het budget

opgemaakt volgens de beleids- en beheerscyclus.
Zaken als gewone dienst en buitengewone dienst
maken plaats voor exploitatiebudget, investerings- en
liquiditeitenbudget. De klassieke opdeling in functies werd vervangen door 7 beleidsdomeinen en de
evenwichtsvoorwaarden heten voortaan resultaat op
kasbasis en autofinancieringsmarge.
Onder invloed van het new public management wordt
er voor het eerst ook expliciet gewerkt met doelstellingen en actieplannen en acties om deze doelstellingen
te bereiken. Op die manier wordt het budget voor
iedereen meer toegankelijk en achteraf kan gemakkelijk nagekeken worden wat er gerealiseerd is.
Voor het beleidsdomein algemene financiering is de
belangrijkste doelstelling de werking en de uitbouw
van de gemeente te bevorderen met gelijkblijvende
belastingtarieven.
Bij het beleidsdomein administratie ligt het accent op
een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Via
een professionalisering van de werking, goede informatie naar de burgers, een aangepast personeelsbeleid
en investeringen in gemeentelijke gebouwen zal deze
doelstelling nagestreefd worden.
De cluster zorg zal in 2013 vooral aandacht besteden
aan het gemeentelijk onderwijs, senioren en armoedebestrijding. Daarnaast zal er veel zorg besteed worden
aan het onderhoud van het openbaar domein. Dit zal
gebeuren door de jaarlijkse onderhoudswerken aan
wegen en het groenonderhoud op diverse locaties.
Ook zal er werk gemaakt worden van bijkomende fietspaden en uitbreiding van het rioleringsnet.
Op het gebied van gemeentelijke ontwikkeling zal in
2013 gestart worden met de uitbouw van een woonbeleid en de ontwikkeling van het industrieterrein.
Ook vrije tijd zal ruim aan bod komen door acties en
investeringen rond de bibliotheek, cultuur en sport.
Blikvanger daar is de aanleg van de Finse piste.
Het beleidsdomein veiligheid legt dan weer het
accent op investeringen in brandweermaterieel
en ondersteuning van de politiezone.

Allerlei 9

Dit zijn in een notendop de belangrijkste accenten.
Natuurlijk blijft de gemeente ook nog talrijke taken
uitvoeren onder de noemer gelijkblijvend beleid.
De vertaling van dit alles in financiële termen levert
een positief resultaat op kasbasis op van € 11.914 en
een positieve autofinancieringsmarge van € 95.917.
Hierbij is de verwachting dat er in 2013 voor € 400.000
nieuwe leningen zullen worden aangegaan.
Een exemplaar van het budget 2013 is terug te vinden
op de website van de gemeente Brakel of in de gemeentelijke bibliotheek.

i

Ludo De Smet - ludo.desmet@brakel.be
		
tel. 055 43 17 51

2

Woensdag

Januari

Installatie nieuwe
gemeenteraad.

11

Ontvangst
Brakelse oudstrijders

2

Hulde aan het
mijnwerkersmonument

Zondag

November

Zondag

December

25

Herfstwandeling van
sportraad Brakel

17

Week van de Smaak
op het marktplein

Zondag

November

Zaterdag

November

16

vrijdag

November

Seniorennamiddag

Nieuwe asfalteringswerken op komst.
t De gemeenteraad dd. 4 februari 2013 keurde een nieuwe lijst van

straten goed die dit voorjaar een nieuwe asfaltlaag zullen krijgen.
Dit jaar komen Fayte (tussen Steenweg en aansluiting Galgestraat),
Sieregem, Pontweg, St.-Liebertusdreef, Driestenbroekestraat,
Hoge Zavel, Vunkstraat, Brouwierstraat aan bod. n

i

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

Gemeente verwerft verbinding Vierschaar – Gauwstraat.
t De gemeenteraad dd. 4 februari 2013 heeft ingestemd met de gratis verwerving van een verbindingsweg tussen de

Vierschaar en de Gauwstraat. Daarnaast wordt ondertussen ook werk gemaakt van het verwerven van de nodige gronden
met het oog op het aanleggen van een noodweg tussen de Vierschaar en Gauwstraat in combinatie met het voorzien van
een 50-tal nieuwe parkeerplaatsen. n

i

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

Maaien van de bermen

t Het maaien van de bermen is weliswaar nog niet gestart, maar de

voorbereidingen hierop zijn ondertussen aan de gang.
In Brakel wordt naar aloude gewoonte gestart met het maaien van de
bermen in de loop van de maand mei/begin juni en dit eerst in Michelbeke in aanloop naar de jaarlijkse ruitersommegang. Hierna komen ook
de andere deelgemeenten aan bod. In het najaar (september) wordt
een tweede maaibeurt uitgevoerd.
Momenteel is ook de opmaak van een bermbeheersplan aan de gang
in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Opzet hiervan is te
komen tot beter beheerde bermen die niet alleen visueel aantrekkelijker
zijn, maar ook meer kansen bieden aan insecten en vlinders. n

i

rut.vanderstraeten@brakel.be - tel. 055 43 17 59 (maaien)
sandy.casieris@brakel.be - 055 43 17 60 (bermbeheer)
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Toerisme Brakel, een vzw die uit vrijwilligers bestaat,
zet zich reeds meer dan 35 jaar in voor het promoten
van toeristisch Brakel. Op die manier worden toeristen
naar Brakel gelokt door het uitspelen van de sterke
punten. Het landschap is daarbij een grote troef.

Is Brakel Vlaanderens mooiste
Toerisme Brakel vzw zet zich reeds
meer dan 35 jaar in voor het promoten van toeristisch Brakel. De
werking (bv. advertenties in nuttige
media, deelname aan toeristische
beurzen) speelt zich grotendeels
af buiten Brakel. Vandaar dat nogal
wat misverstanden bestaan over de
“werking” van deze vzw.
De belangrijkste potentiële klanten
zijn de zgn. overnachtingstoeristen
want zij spenderen het meeste
euro’s in Brakel. Van dagjesmensen,
de zgn. recreanten, is moeilijk te
achterhalen hoeveel centen ze in
Brakel achterlaten…
In 2013 lanceren wij een project
“Vlaanderens mooiste wandelgemeente” met een hele reeks

www.

opmerkelijke initiatieven: 2013 is
het jaar van honderd jaar R(onde)
V(an)V(laanderen). Met onze medewerking (en die van Toerisme
Vlaamse Ardennen vzw) organiseren
“de Everbeekse wandeltochten” een
groots wandelevenement onder het
motto: “Vlaanderens mooiste wandeltocht” op zondag 28 april 2013. In
het parcours zullen diverse hellingen
uit de Ronde opgenomen zijn.
Start: Lagere school Sint-Augustinus, Driehoekstr. 42A - 9660 Brakel
Afstanden: 6-12-18-25 km
• Toerisme Brakel op facebook
Facebook is, “een sociaal hulpmiddel, waarmee je in contact komt
met de mensen om je heen”. Nu

.be
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zullen veel mensen denken: “daar
hebben we toch andere middelen
voor”. Dat klopt, maar facebook gaat
een stapje verder dan die andere
hulpmiddelen. Facebook: social
network site voor de hele wereld.
Bezoek ons alvast via http://www.
facebook.com/ToerismeBrakel
• Toeristische kaart
Er is een toeristische kaart in
voorbereiding, gepresenteerd als
een tweezijdige sousmains, die
afgescheurd wordt van een bundel.
Op de voorzijde staat een stratenplan (stijl cartografie De Roeck) van
Brakel met daarop de toeristische
troeven. Op de keerzijde zal de
nodige uitleg staan bij die troeven,

wandelgemeente?
die als icoontjes op de kaart zullen
aangeduid zijn. De bundels zullen
ook ter beschikking gesteld worden
van de horecazaken en te krijgen
zijn op toeristische beurzen waar
Brakel aan deelneemt.
• Brakel sloot zich ook aan bij de
internet applicatie “RouteYou”.
Dit internetplatform laat de bezoeker toe allerlei wandelpaden,
fietspaden en andere toeristische
bezienswaardigheden op een soort
parcours aan te brengen via het
opmaken van een eigen parcours.
Alle bestaande paden (wandel-,
fiets-,) worden in het systeem ingebracht. Op de middellange termijn
moet dit leiden tot gebruik van de

zgn. QR-codes die bij elke attractie
(ook de start van de wandelwegen)
zullen aangebracht worden, op een
simpele paal. De toerist kan dan via
zijn, I-Phone of I-Pad of ander apparaat alle info downloaden van het
net…Deze applicatie sluit perfect
aan bij de cyberwereld waar de moderne toerist meer en meer gebruik
van maakt. Dit maakt veel papieren
info, in de toekomst, overbodig.

een korte viertalige infotekst en een
aantal foto’s. Op die zuilen komen
later inderdaad die QR-codes.

• Nieuwe borden wandelroutes
De oude houten startpanelen (de
eersten werden geplaatst in 1988)
van de uitgepijlde wandelroutes
zullen vervangen worden door
modernere fris ogende zuilen in de
loop van het voorjaar. Ze bevatten

Tot slot: in 2011 verwelkomde Brakel 15076 “toeristische aankomsten
en overnachtingen”
(Bron: FOD Economie - Algemene
Directie Statistiek en Economische
Informatie). Voor cijfers 2012 is het
nog te vroeg! n
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• Promotiefilm Brakel
We werken momenteel aan een
gloednieuwe HD-toeristische
(meertalige) promotiefilm over
Brakel die ergens in het najaar zal te
zien zijn op o.a. You Tube en onze
viertalige website.

School- en studietoelagen
t Wie hulp nodig heeft bij het invullen van de aanvraagformulieren voor het bekomen van een school- of studietoelage, kan langskomen bij het OCMW. Wij helpen
je graag bij het invullen ervan. Opgelet: de studietoelage voor het schooljaar 2012
- 2013, kan nog worden aangevraagd tot en met 1 juni 2013. n

i
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maandag

055 43 15 03 (Guy Schittecatte) of 055 43 15 04 (Melissa De Neve)
of 055 43 15 05 (Janne Debaere) of 055 43 15 07 (Klaartje Buyens)

Installatie van de
nieuwe OCMW-Raad

Januari

De Strijkwinkel

OCMW BRAKEL

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:
Dinsdag:
Woensdag:
		
Donderdag:
Vrijdag:		
Zaterdag:

i

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

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

De Belauto
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 € 10,00.
De Belauto is iedere voormiddag bereikbaar van 9 tot 12u.

GEVRAAGD:

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

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

B

Film uit Ierland in de bib
t Het voorzitterschap van de Europese Unie is dit voorjaar in

handen van Ierland. Tijd voor een film van de bekroonde Ierse
regisseur Jim Sheridan (van o.m. My left foot, In the name
of the father …), op vrijdag 15 maart, om 20u.
In America is het verhaal van een Iers gezin dat naar Amerika
emigreert in de hoop op een beter bestaan. Het is zowel een
rauwe als magisch realistische kijk op het moeizame overleven in
het harde New York. De bijna sprookjesachtige verwondering van
de twee jonge kinderen maakt deze film, gebaseerd op het leven
van de regisseur, tot iets bijzonders.
De toegang is gratis. Reserveren is een must.

i

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

Muziek met klezmerroots
We zetten cd’s met muziek uit het Midden-Oosten in de kijker en verwelkomen op
donderdag 18 april, om 20u, de jonge groep Maggid. Maggid werd in 2006 door Jonas De Rave (accordeon) en Nicolaas Cottenie (viool) opgericht als traditioneel klezmerduo. Later kwamen Ruben Lamon (contrabas) en Robbe Kieckens (percussie) erbij.
Het kwartet brengt een persoonlijke mix van eigen composities en hedendaagse herwerkingen van Joodse melodieën uit de 19e en vroeg 20ste eeuw, Turkse en Arabische
muziek. Maggid staat voor dynamisch samenspel met veel improvisatie, maar steeds
gevoed door de rijke muzikale tradities uit Oost- Europa of het Midden-Oosten.
De toegang is gratis. Graag reserveren. n

i

n

en inschrijvingen: brakel@bibliotheek.be - tel. 055 42 12 45
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Natuurwandeling rond de Boembekemolen
t Tijd om even de talrijke natuurgidsen van de bib in de kijker te zetten. En de daad bij

21

Zondag

April

Foto: Zwalmvallei v.z.w.

het woord te voegen. Onder leiding van een gids van Natuurpunt verkennen we een
stukje gaaf natuurlandschap in de Zwalmvallei rond de Boembekemolen die in 2013
grondig gerestaureerd wordt. In een eerste fase zal het molengebouw worden aangepakt
en wordt het waterwiel geplaatst dat voor groene stroom zal zorgen. In een volgende
fase wordt de molen maalvaardig gemaakt en in de laatste fase wordt een bezoekersruimte opgericht. De vzw Boembeke produceert momenteel een appelbiertje dat bij
bepaalde activiteiten van de bib tijdens het feestjaar wordt aangeboden. n

i

14.30u.

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

Jeugdboekenweek: Een zee van tijd

t In 2013 neemt de Jeugdboekenweek de tijd. Van 2 tot 17 maart kijkt ze naar het verleden

en richting toekomst, telt de dagen van de week en ziet de seizoenen passeren.
Ze is opgejaagd en ze verveelt zich. Ze denkt na over de eeuwigheid. Ze zet de tijd stil. Ze
zoekt het juiste verhaal en laat het voor altijd duren.
Zoals elk jaar is er opnieuw een leeswedstrijd met heel wat leuke prijzen. Alle kinderen
vanaf het eerste leerjaar kunnen meedoen! De bib organiseert opnieuw een bibspel in
klasverband. En de leerlingen Beeldende Vorming van de Kunstacademie zorgen voor
aangepaste versieringen. Er wordt ook voorgelezen en Vlaanderens vrolijkste cabaretier,
Jo De Rijck, komt met een kindertheatervoorstelling (zie verder). n

i

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

Later als ik groot ben, kindertheater door Jo De Rijck
t Wat wil jij later worden? Een mooie prinses, superman of misschien wel een dikke

13

WOENSDAG

kikker? Jo droomt ervan later als hij groot is net als opa te worden.
Wanneer hij op zolder opa’s oude koffer ontdekt, komen al zijn dromen uit.
Op woensdag 13 maart, om 14u, zijn kinderen tussen 4 en 12 jaar welkom voor dit
kindertheater. Het wordt een knotsgekke voorstelling boordevol humor, interactie, enkele
echte dieren en misschien zelfs jouw droom... Gratis maar graag vooraf reserveren. n

Maart

14u.

i

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

Voorleesmoment door de leesmama’s
t 2013 is uitgeroepen tot voorleesjaar.

Daarom komen enkele leesmama’s (en misschien ook nog leespapa’s ...) in de loop van
het jaar enkele keren naar de vertelzolder van de bib om er superleuke verhalen te
vertellen. Op zaterdag 9 maart om 11u is het de eerste keer. Alle kinderen die graag
luisteren en zich goed kunnen concentreren zijn welkom. Graag vooraf reseveren. n

i

www.

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

.be
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Senioren sportelen!
Na het succes van vorig jaar (Brakel werd verkozen tot sportelgemeente 2012) doen wij verder met de
actie ‘Sportelgemeente 2013’ en trachten zo 55-plussers aan te zetten tot sporten of blijven sporten.
Hieronder vind je een overzicht van het Sportelprogramma 2013.

Wandelen

vertrek om 14 u.: ± 7 km
7 maart: geutelingenwandeling: Café ’t Hoekske - Gentsestraat 59
11 april: Kerk Zegelsem
2 mei: Kerk Opbrakel
13 juni: Zomerwandeling met verrassing in Everbeek-Beneden - Kerk
12 september: Kerk Michelbeke
10 oktober: Kerk Parike
7 november: Sporthal “De Rijdt”

Fietsen

vertrek aan sporthal “De Rijdt” om 14 u.: ± 25 km
28 maart • 25 april • 23 mei • 27 juni • 26 september • 24 oktober

Petanque

maandag van 14 u. tot 16 u. ( domein Rijdtmeersen)
April: 8 - 15 - 22 - 29 • Mei: 6 - 13 - 27 • Juni: 3 - 10 - 17 - 24 • September: 2 - 9 - 23 - 30 • Oktober: 7 - 14 - 21 - 28

Aerobic / Turnen

dinsdag van 13.15 u. tot 14.15 u. / 14u15 tot 15u15 (Sporthal “De Rijdt”)
Maart: 5 - 12 - 19 - 26 • April: 16 - 23 - 30 • Mei: 7 - 14 - 21 • Juni: 11 - 18
September: 3 - 10 - 17 - 24 • Oktober: 1 - 8 - 15 - 22 • November: 5 - 12 - 19 - 26

Zwemmen

Maandag en donderdag van 16 u. tot 17 u. (Zwembad Poseidon)
April: 15 - 18 - 22 - 25 - 29 • Mei: 2 - 6 - 13 - 16 - 23 - 27 - 30
Juni: 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 • September: 2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

Seniorensportdag

(organisatie ILV Burensportdienst Vlaamse Ardennen)
Dinsdag 28 mei 2013 te Wortegem - Petegem (Kostprijs: 5,00 euro; indien met koude schotel: 15,00 euro)

Seniorennamiddag

Vrijdag 15 november 2013 om 14 u. in feestcomplex Europa te Parike
Alle deelnemers zijn verzekerd maar je moet wel eerst inschrijven!
Alle deelnames zijn gratis, behalve de seniorensportdag. Wij verwachten je talrijk op onze activiteiten.
Een gezonde geest in een gezond lichaam is van levensbelang!

"

INSCHRIJVINGSSTROOK
NAAM
ADRES
Geboortedatum						Telefoonnummer
neemt deel aan

Aerobic

Turnen

Zwemmen
Sport 17

Fietsen

Wandelen

Petanque

Sportkampen zomervakantie 2013
t Tijdens de zomervakantie organiseert de Brakelse sportdienst heel wat sport-

kampen. De inschrijvingen starten reeds op zaterdag 23 maart 2013 vanaf 9u00
in de gemeentelijke sporthal ‘de Rijdt’. De promotiefolder met inschrijvingsstrook
zal in de loop van de maand februari beschikbaar zijn in de sporthal. Uiteraard
worden de kinderen begeleid door ervaren en deskundige lesgevers.
Ben je minimum 18 jaar en heb je interesse om een groep gedreven kinderen
heel wat bij te leren, laat ons dan spoedig iets weten! Je basisopdracht bij zo’n
sportkamp bestaat uit het geven van sportinitiatie waar een hoofdthema centraal staat. Tevens verwachten we een permanent enthousiasme en inzet om in
samenwerking met de sportdienst de deelnemers te begeleiden op een pedagogisch verantwoorde wijze. Je kan je kandidatuur indienen voor 1 mei 2013.
Meer informatie op www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport. n

i

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

Sportquiz - 1 maart 2013

t Op vrijdag 1 maart 2013 organiseert de gemeentelijke sportraad in nauwe samenwerking

met de sportdienst – reeds voor de negende maal op rij - een algemene sportquiz in sporthal ‘de Rijdt’. Carl Berteele (Sporza) en Johan Van Waeyenberge fungeren als moderator en
de bijzondere gasten zijn dit jaar niemand minder dan Johan Museeuw en Kevin Van Impe.
Gratis inkom! Meer informatie op www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport. n

i

Sport

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

Laureaten ‘Doe-aan-sportbeurs’
t Op zaterdag 26 januari 2013 werden de winnaars van de ‘Doe-aan-sportbeurs’

van 8 en 9 november 2012 gehuldigd op het gemeentehuis. Er werden 20
sportpaketten t.w.v. 50,00 euro en een reischeque t.w.v. 500,00 euro verdeeld.
De sportbeurs werd een succes. Een 1200-tal geïnteresseerden bezochten de
beurs. Meer informatie op www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport. n

i

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

Reservaties sporthal seizoen 2013-2014
t Voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal “de Rijdt” tijdens het seizoen 2013-2014 (september 2013 – juni 2014) dien je een aanvraagformulier in te vullen. Daarin kunnen de voorkeuren
vermeld worden die je sportclub zouden aanbelangen, aangaande de nodige ruimte, trainingsuren
en/of competitiewedstrijden, geplande tornooien/stages. Het aanvraagformulier dient vóór 1 april
2013 te worden ingediend (loket sporthal ‘de Rijdt’). Meer informatie op www.brakel.be > vrije tijd
en toerisme > sport. n
ben.devlieger@brakel.be - tel. 055 42 31 98 - www.brakel.be

i
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Gewijzigde openingsuren zonecommissariaat Brakel
Het aanvangsuur op weekdagen in het zonecommissariaat Brakel is sedert 2 januari 2013 gewijzigd van 7 naar 8 uur.
Het einduur blijft ongewijzigd. Gedurende de gehele dienst krijgt de inspecteur, die belast is met het onthaal,
bijstand van een administratieve bediende. Dit ontlast niet alleen deze inspecteur, die steeds zijn verhoren diende te
onderbreken om telefonische oproepen te beantwoorden of omdat nieuwe klanten zich aanbieden, maar laat ook
een betere dienstverlening naar deze klanten toe. Wachttijden aan de balie kunnen beter ondervangen worden.

i

info@pzbrakel.be – tel. 055 42 60 00

B

Diefstalpreventie
t Ieder jaar worden zowat 70 gezinnen, woonach-

tig binnen onze politiezone, die naast Brakel ook
Horebeke, Maarkedal en Zwalm omvat, slachtoffer van een inbraak. In de meeste gevallen kunnen
sommige inbraken voorkomen worden. Immers,
veel woningen zijn nog steeds weinig of niet
beveiligd tegen inbraak. Jammer, want hierdoor
loopt men risico’s die men door het treffen van een
aantal relatief eenvoudige maatregelen, had kunnen voorkomen.

Enkele nuttige tips:
1. Een goed sleutelbeheer en afsluitdiscipline
-voorzie je deuren en ramen van een degelijk slot
-sluit ramen en deuren altijd af, ook al ben je maar
even weg
-leg een (houten) latje in de rail van een schuifraam
2. Vermijd afwezigheidsignalen en laat uw woning er
steeds bewoond uit zien
-geef uw woning een bewoonde indruk
-hang geen briefjes met meldingen van afwezigheid
aan de voordeur
-meld uw afwezigheid niet op uw facebookpagina
3. Verhoog de zichtbaarheid van uw woning
-voorkom te hoge beplantingen
4. Etaleer uw waardevolle goederen niet
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-plaats waardevolle goederen niet in het zicht
(gebruik gordijnen)
-vermijd zoveel mogelijk de aanwezigheid van waardevolle goederen
-berg juwelen e.d. op in een muurkluis
5. Geef de inbreker geen hulpmiddelen
-laat ladders en ander gereedschap niet rondslingeren
in de tuin en sluit het tuinhuis af
-bewaar gereedschap, indien mogelijk, in huis
6. Merk en registreer uw bezit
-registreer serienummers en typische kenmerken van
waardevolle goederen
(leg lijst aan met deze info)
-fotografeer uw bezit
7. Vraag uw buren om op te letten en verdachte gedragingen aan de politie te melden
Wil je meer info: zie http://vspp.fgov.be
Sociale controle: sociale controle is een belangrijke
succesfactor voor het voorkomen van misdrijven of de
opsporing van daders. Indien u iets verdachts opmerkt,
neem dan onmiddellijk contact op met de dienst 101.
Naast de snelheid van de oproep is het belangrijk voor
een doeltreffend politieoptreden om een goede beschrijving te geven van eventuele verdachten en hun
voertuig (nummerplaat, kleur, merk, model) en vooral
ook de rijrichting. n

i

info@pzbrakel.be – tel. 055 42 60 00

Nieuws over het containerpark
t Ondertussen is het nieuwe contai-

nerpark enkele maanden in gebruik
en mogen we vaststellen dat het concept een grote meerwaarde betekent
voor alle bezoekers. We hebben hard
ons best gedaan om een zo goed
mogelijk project aan te bieden.
Er zijn dan ook al heel wat bezoekers gepasseerd en op enkele kleine
kinderziektes na verliep alles vlekkeloos. Dat het instellen van de hoogtemeting een moeilijke opgave was,
dat wisten we maar de statistieken
bewijzen dat een heel goede inschatting gemaakt werd op dat vlak. 65%
van het aantal bezoekers kreeg 1
beurt verrekend; 27% 2 beurten (auto
+ aanhangwagen); slechts 3,5% van
de bezoekers kreeg 2 beurten verrekend op basis van de instelling van de
hoogte op 1m80 en ca. 4,5% kregen
3 beurten verrekend omwille van een
hoog en lang voertuig.
Tijdens de sneeuwval bewees dat
ook de verwarming van de helling
zijn werk doet en daardoor ook het
platform toegankelijk blijft in extreme
omstandigheden. (foto)
Vanaf 1 januari heeft ieder gezin
opnieuw recht op 15 gratis beurten;
dit verliep automatisch. Zaken die op
til staan voor 2013 zijn enerzijds de
aanplant van de zijdelingse bermen
met inheemse struiken en bomen en
anderzijds de herinrichting van de
demoruimte thuiscomposteren.

Het college van burgemeester en
schepenen heeft ook de intentie om
vanaf 1 april 2013 de openingsuren
van het containerpark te wijzigen. Je
vindt deze alvast terug op de nieuwe
ophaalkalender 2013 die je onlangs in
de brievenbus vond maar we willen
benadrukken dat tot en met 31 maart
2013 de huidige openingsuren van
toepassing blijven nl.
Ma: gesloten
Di: 8u -12 - namiddag gesloten
Wo: 8u-12u – 13u – 16u (in de winter) en van 16u - 19u (in de zomer)
Do: gesloten
Vrijdag en zaterdag van 8u – 12u en
13u tot 16u
We raden je aan om je containerparkbezoek zo kort mogelijk te houden
door je afval zoveel mogelijk vooraf te
sorteren rekening houdende met de
huidige opstelling van de containers.
Tevens raden wij je aan om je containerparkbezoeken te beperken door
enerzijds je afval zoveel mogelijk te
verzamelen en anderzijds nog meer
gebruik te maken van de gratis huis –
aan – huisinzamelingen. Daarom willen wij je hierbij nogmaals in kennis
brengen van deze mogelijkheden:
6x per jaar gratis ophaling aan huis
van grof huisvuil, metalen, hout en
grof snoeihout - tweewekelijks
ophaling aan huis van restafval, PMD
en papier en karton.
Meer informatie hieromtrent vind je
terug op je ophaalkalender.
Milieu 20

Tevens staat er in elke deelgemeente
een glascontainer waar je terecht
kan met je glasafval en bovendien
verkoopt het gemeentebestuur aan
een voordelig tarief compostvaten en
compostbakken om je groenafval te
composteren.
Met andere woorden: heel veel
(gratis) alternatieven om afval te
verwijderen zonder dat je naar het
containerpark hoeft te gaan en heel
veel middelen om afvalverbranding
en sluiktstorten te voorkomen.
Nog enkele tips:
• hou je identiteitskaart of toegangsbadge steeds klaar.
• bij felle of lage zon stellen we vast
dat het scherm moeilijk leesbaar is
vanuit de wagen; we raden je aan om
in dat geval uit je wagen te stappen, tussen de slagbomen, en op die
manier je identiteitskaart of toegangsbadge in te voeren.
• hou ten allen tijde de oprit van de
helling vrij en wees hoffelijk door
het afrijdende verkeer doorgang te
verlenen
• volg ten allen tijde de aanbevelingen van de toezichters op.
Opmerking: Wie zijn ophaalkalender
2013 niet heeft ontvangen kan er nog
steeds één verkrijgen op de milieudienst. n

i

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

Cursus Bouwteam
te Brakel
t Slim bouwen of verbouwen levert je heel wat op. Elke

maand een energiefactuur die flink lager is bijvoorbeeld.
Maar ook een gezonder en comfortabeler huis. Hoe je slim
bouwt of verbouwt, dat leer je bij de InfraxBouwTeams.
Tijdens 2 zaterdagen krijg je van een van onze bouwdeskundigen de nodige technische en praktische bagage
rond duurzaam en energiezuinig bouwen. Altijd handig.
Ook als je tijdens je bouwproject zelf je handen niet uit
de mouwen steekt. Voorkennis is helemaal niet vereist.
De informatie is neutraal, want noch Infrax, noch Dialoog
verkoopt welk materiaal dan ook.
Bespaar elke maand fors op je energiefactuur
De voordelen van een doorgedreven isolatie, het ideale
ventilatiesysteem, je woning efficiënt verwarmen … Het
is maar een greep van wat je allemaal opsteekt tijdens een
BouwTeam. Door deze kennis toe te passen, bespaar je
aanzienlijk op je energiefactuur. Bovendien staat deze ma-

nier van bouwen garant voor een gezondere en comfortabelere leefomgeving.
Maak de juiste keuzes
Je leert ook de voor- en nadelen kennen van de verschillende bouwmaterialen en installaties. Zo ben je optimaal
geïnformeerd tijdens je gesprekken met architecten, aannemers en verkopers.
100 % volgens het boekje
Wie vandaag bouwt, moet voldoen aan de Energieprestatieregelgeving van het Vlaamse Gewest. Dat betekent dat
je strikte regels moet volgen op het vlak van thermische
isolatie, energieprestatie en binnenklimaat. Door deel te
nemen aan een BouwTeam weet je perfect hoe je hieraan
tegemoet komt.
Een InfraxBouwTeam brengt je geld op!
Deelname aan een InfraxBouwTeam kost dankzij de steun
van onze partners maar 40 euro. Een bedrag dat je met de
vele tips snel terugverdient door de lage energiefactuur.
Elk jaar opnieuw. Het cadeau dat je daarmee koopt mag je
zelf kiezen.
Praktisch
Doelgroep: alle bouwers en verbouwers, geen voorkennis
vereist
Programma: zaterdag 20 en 27 april 2013 (9 tot 17 uur)
Plaats: polyvalente zaal bibliotheek Brakel
Deelnameprijs: € 40 per deelnemer inclusief cursuspakket
+ broodjeslunch. n

i

en Inschrijven: www.bouwteams.be
of telefonisch 016232649

Fiets je kerngezond in Brakel - Met Belgerinkel naar de Winkel 2013
t Een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde lokale handel in een gezonde gemeente. Dat is het objectief

van Met Belgerinkel naar de Winkel 2013. Naar de winkel fietsen bezorgt niet alleen fietsers extra zuurstof, maar ook de
hele buurt. Samen met gezondheidsconsulente Martine Prenen gaan we voor een kerngezonde gemeente!
Met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en CM waar de gemeent Brakel graag
aan meewerkt. Iedereen wordt aangemoedigd om met de fiets of te voet naar de winkel te gaan. En dat heeft zo zijn
voordelen. Het is gezond, de files verminderen, de parkeerproblemen verdwijnen en het verhoogt de omzet van onze
buurtwinkels.
Elk jaar stijgt het succes van deze campagne. In 2012 deden 16.000 handelaars en bijna 80.000 klanten mee.
Fiets van 4 mei tot 8 juni 2013 mee Met Belgerinkel naar de Winkel in Brakel en maak kans op de stijlvolle Belgerinkel-fiets
van Achielle. Voor meer informatie en het laatste nieuws over de campagne kan je surfen naar www.belgerinkel.be. n
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Het echtpaar Marcel en Claire
Haillez - Van Helleputte

65

Het echtpaar Michel en Gabriëlle
Minnaert - Van Achter

60

Het echtpaar Juliaan en Leona
Willems - Hanssens

60

Het echtpaar Paul en Gilberte
Doclo - Duthie

50

Het echtpaar Michel en Christiane
Creemers - Van de Weghe

50

Het echtpaar André en Simonne
Bousard - Roelandt

Jubileum 22

mmv De Middenstandsraad, Brakel

OPENDEUR

WEEKEND
HANDELSCENTRUM

brakel
0809- 03-2013
10Zondag 14-18u

dankjewel
& tot ziens

Middenstand
Toerisme 2323

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:

Wedstrijdvraag
Hoeveel bezoekers telde het
nieuwe containerpark in 2012?
(tip: tussen de 11000 en 13000)

Gebreken aan fiets- of voetpad:
Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:
Sluikstort:
Verkeershinder:

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

t Je gegevens:

Winnaar vorige wedstrijd:
Dhr. Joris Vernaillen
Kroonstraat 13, 9660 Brakel
(de Brakelhoen legt gemiddeld
180 eieren op jaarbasis).

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

.be

Verstuur je antwoord voor 1 april 2013
naar de toeristische dienst
Marktplein 1 - 9660 Brakel
en maak kans
op een compostvat + beluchtingstok.
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