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het gemeentebestuur

t

Waarnemend Burgemeester Stefaan Devleeschouwer

Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Personeel, Veiligheid
Spreekuur : vrijdag van 16u30 tot 18u - 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: na telefonische afspraak - bureau milieuambtenaar
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

Waarnemend Schepen André Flamand

Landbouw, Ruimtelijke Ordening
Spreekuur : na telefonische afspraak - vergaderzaal 1ste verdieping
Leinstsraat 112 - 0475 42 45 49 - andreflamand@skynet.be
Partij : Open VLD
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
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
BAUWENS Lieven - Tenbossestraat 52 Brakel 055 42 27 60 - NVA
BAUTERS Peter - Warande 40 bus/ 0201Brakel 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 - Twaalfbunderstraat 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 - Watermolenstraat 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
DE TEMMERMAN Marie-Jeanne - Hauwstraat 55 Brakel - 0497 37 73 05 - Open Vld
BRAECKMAN Lien - Neerstraat 26 Brakel 055 42 26 24 - C.D & V
HAEGEMAN Jan - Langakkerstraat 3 Brakel 0477 51 19 14 - NVA
BEECKMAN Yirka - Fayte 53A Brakel 0496 47 55 06 - NVA

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 Langhe Leen,
Geutelingenstraat 5 - 0473 23 91 94 - CD&V
DeMOOR Lieven,
Tenbergen 20 - 055 42 32 04 - sp.a
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
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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 8 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
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Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
T. 0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be

Secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
Personeelsdienst - 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
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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
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 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u.tot 16.30 u.

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 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 van12 u. tot 13 u. en van 18 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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Sportkampen tijdens
de krokusvakantie
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“Walk for Water”
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“Ontmoeting 2013”
van
Toerisme Brakel vzw

Maart

vrijdag

Sportquiz

Aperitiefconcert
met Duo Dipsô

Aanplant van
streekeigen groen
op het containerpark

donderdag

vrijdag

Maart

17

Zondag

Februari

Seniorensportdag
t Op dinsdag 28 mei 2013 organiseert de ILV Burensportdienst

Vlaamse Ardennen de jaarlijkse seniorensportdag.
Deze sportdag zal doorgaan in en rond de
sporthal van Wortegem-Petegem
(Nellekensweg 1, 9790 Wortegem-Petegem)
en biedt alle 55-plussers uit de Vlaamse Ardennen
de mogelijkheid om een aangename en sportieve
dag in de eigen regio mee te maken.
Men kan ’s middags eveneens genieten van een
koude schotel (€ 10/persoon) met bijhorend live optreden.
Er is keuze tussen maar liefst 13 verschillende sporten
(curve bowls, minigolf, zumba, …).
De deelnameprijs voor de sportdag bedraagt € 5,00.
Verdere informatie is terug te vinden op
www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport

n

i

Wim De Wael
sportdienst@brakel.be
tel. 055 42 31 98

Subsidiëring decreet lokaal sportbeleid.
t Het nieuwe decreet lokaal sportbeleid

zal vanaf 1 januari 2014 in voege gaan.
In dit decreet en het bijhorende besluit
zijn een aantal voorwaarden opgenomen die algemeen van toepassing zijn.
Deze algemene voorwaarden gelden
voor de volledige verantwoording van
de subsidie en de cofinanciering. Vier
Vlaamse beleidsprioriteiten sport (BPS)
vormen de basis en bijgevolg dient het
gemeentebestuur in te tekenen op alle
beleidsprioriteiten om voor subsidiëring
in aanmerking te komen. Indien voldaan
wordt aan alle voorwaarden van het
decreet en het besluit subsidieert de
Vlaamse Regering het gemeentebestuur
met een bedrag van € 2,40 per inwoner.

i

Het gemeentebestuur dient te voorzien
in een cofinanciering van 30% op het
subsidiebedrag.
De vier beleidsprioriteiten:
- Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen
van de kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen via een doelgericht
subsidiebeleid (BPS1).
- Beleidsprioriteit 2: Het stimuleren van
sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding
en eventueel tot onderlinge samenwerking (BPS2).
- Beleidsprioriteit 3: Het voeren van een
activeringsbeleid met het oog op een
levenslange sportparticipatie via een

Wim De Wael - sportdienst@brakel.be - tel. 055 42 31 98
Sport 7

anders georganiseerd laagdrempelig
beweeg- en sportaanbod (BPS3).
- Beleidsprioriteit 4: Het voeren van een
beweeg- en sportbeleid met aandacht
voor transversale samenwerking zodat
kansengroepen gelijke kansen krijgen
om actief te participeren in sport (BPS4).
Een werkgroep - samengesteld uit
mensen van de gemeentelijke sportdienst en sportraad - zal de komende
maanden werken aan het concreet
invullen van deze beleidsprioriteiten en
de accenten leggen inzake het gemeentelijk sportbeleid voor de periode
2014-2018. n

Ook Brakel kent binnenkort “doorlopende straten”
t Een “doorlopende” straat is een straat die doodloopt voor

wagens, maar niet voor voetgangers en fietsers.
Voor voetgangers en fietsers is het vaak niet duidelijk of een straat
met het verkeersbord “doodlopende straat” alsnog een doorgang
geeft/heeft. Bij het Steunpunt Straten (www.steunpuntstraten.be)
werden stickers gekocht die op de borden “doodlopende straat”
worden aangebracht.
Het omvormen van doodlopende straten naar doorlopende straten
stelt mensen in staat zich bewust te worden van de mogelijkheden
van straten waarvan ze dachten dat ze er niets te zoeken hadden.
Mensen leren hun gemeente beter kennen en vinden ook kortere en
veiligere routes naar school, winkel, ...
Dit kan ook de auto wat meer op stal laten staan. Ook scholen,
jeugdbewegingen, wandelverenigingen, senioren zijn gebaat met
een netwerk van beter aangeduide wegen.
Ondertussen is ook werk gemaakt van een digitale kaart die op de
gemeentelijke website www.brakel.be > Grondgebiedszaken >
Mobiliteit > Doorlopende straten te vinden is. n

i

Jonathan Verspeeten - jonathan.verspeeten@brakel.be - tel. 055 43 17 60

Nieuwe aanduiding
diensten op het
gemeentehuis.
t De glazen plaat die men vindt bij het binnenkomen van het

gemeentehuis werd voorzien van een nieuwe bewegwijzering.
Hierbij werd gekozen om de diensten weer te geven aan de hand
van kleuren. Diezelfde kleuren worden dan hernomen op de grond
en leiden de burger naar de gepaste dienst.
Ondertussen wordt ook werk gemaakt van een servicebrochure die bij het binnenkomen van het gemeentehuis zal
kunnen gebruikt worden. Op middellange termijn is het tenslotte de opzet deze brochure door middel van een
touchscreen ter beschikking te stellen. Daarnaast zal in deze brochure ook aangegeven worden voor welke producten
of diensten men niet naar het gemeentehuis dient te komen maar hieromtrent elektronisch contact kan nemen.
Dit alles kadert binnen het opzet het onthaal op het gemeentehuis klantvriendelijker te maken en de burger daarnaast
vooraf de kans te geven in te schatten welke inspanningen hij of zij kan leveren om de dienstverlening zo succesvol
mogelijk te zien gebeuren. n
Jürgen De Mets - jurgen.demets@brakel.be - tel. 055 43 17 50

i
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Rookmelders verplicht vanaf 1/1/13.
t Op 1/1/13 is het decreet en het daarbij horende uitvoeringsbesluit houdende de

beveiliging van woningen door optische rookmelders in werking getreden.
Dit maakt dat rookmelders o.a. verplicht zijn voor: huurwoningen, nieuwbouwwoningen en woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd, woningen waarvoor
vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend.
Deze verplichting geldt niet als de woning beschikt over een branddetectiesysteem
dat gekeurd is en gecertifieerd is door een daartoe erkend organisme.
Meer informatie hieromtrent:
www.wonenvlaanderen.be > woningkwaliteit > woningkwaliteit voor huurders, verhuurders en eigenaars. E-mail: rookmelders@rwo.vlaanderen.be n

i

betreffende brandbeveiliging kan gevonden worden op www.bsafe.be

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 “Toelage voor poetsdienst”.
Er wordt een jaarlijkse toelage verleend aan alle gezinnen (gepensioneerden, weduwen, weduwnaars, mindervalide) die gebruik maken van een erkende poetsdienst. De poetsdiensten moeten de tarieven naleven die voor de tussenkomst door het
Ministerie werden vastgesteld. Zij zullen de ideologische, psychologische of godsdienstige opvattingen van de gezinnen
respecteren.
De toelage bestaat uit een forfaitair bedrag van € 0,15/prestatie-uur. De betoelaging wordt berekend na afloop van het jaar
waarin de bezoldiging heeft plaats gevonden. Voor het geval het vastgelegd krediet niet toereikend is om de toelage volledig uit te betalen, zullen de beschikbare middelen evenredig verdeeld worden over alle in aanmerking komende aanvragen.
Toelagen van minder dan € 2,50/jaar zullen niet toegekend worden. n

i

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

Totaalproject “De Rijdt” op komst.
t Studiebureau BVP uit Destelbergen zal de komende maanden werk maken van een

totaalontwerp voor het gemeentelijk recreatiedomein.
Opzet is te komen tot een vernieuwd recreatiedomein gebaseerd op o.a.:
1° het evalueren, vernieuwen en eventueel verplaatsen van voetwegels
2° het plaatsen van een Finse piste met specifieke verlichting
3° het vernieuwen van de parking ter hoogte van de chalet
Het college heeft besloten een klankbordgroep samen te stellen die reflecties
zal kunnen geven op het voorgestelde ontwerp. n

i

Jürgen De Mets - jurgen.demets@brakel.be - tel. 055 43 17 50
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Accountability 2012 lokale politie Brakel
t Aantal inbraken in gebouwen stijgt lichtjes

Aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel daalt aanzienlijk
Aantal snelheidsovertredingen daalt voor derde jaar op rij
Aantal geïntoxiceerde bestuurders daalt lichtjes

Inbraken in gebouwen stijgen van 93 naar 98 (+ 5%)
In de gemeente Brakel waren er vorig jaar 41 inbraken, dat is een stijging met 15 in vergelijking met 2011; in Horebeke
daalde het aantal inbraken aanzienlijk van 13 naar 4. In Maarkedal is er een stijging van 26 naar 30. In Zwalm daarentegen daalt het aantal inbraken van 28 naar 23.
73 van die 98 inbraken gebeurden in woningen.
In 2012 noteerde de lokale politie Brakel 297 aanvragen “afwezigheidstoezicht”; 2.179 controles werden uitgevoerd.
Verkeersongevallen lichamelijk letsel dalen van 100 naar 74 (- 26%)
In de gemeente Brakel waren er in 2012 33 ongevallen, evenveel als het jaar daarvoor. In Horebeke daalt het aantal
verkeersongevallen van 4 naar 2. In Maarkedal tekenen wij een sterke daling van 29 in 2011 naar 18 in 2012. Ook in
Zwalm stellen wij een daling vast: 34 ongevallen in 2011, 21 ongevallen in 2012.
Snelheidsovertredingen:
In 2012 werden in totaal 55.607 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. Het aantal overtreders daalde met meer
dan 1% ten opzichte van 2011. Zo rijden nog 11,057% van de bestuurders te snel. Daarom hebben de administratieve
en gerechtelijke overheden beslist om het aantal snelheidscontroles in combinatie met preventieve snelheidsradars in
2013 aan te houden. Naast die doorgedreven snelheidscontroles worden ook nog preventieve acties gepland.
Alcoholcontroles:
In 2012 werden 3.084 bestuurders aan een ademtest onderworpen, 75 (= 2,43%) hadden te veel gedronken. Tijdens
de voorbije BOB-campagne legden 22 (=3%) van de 733 gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest af. n

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

Hersamenstelling gemeentelijke adviesraden
Middenstandsraad

Marnix De Groote (voorzitter)
Emmanuel Temmerman (ondervoorzitter)
Annemie D’Haeyer (secretaris)
Hans Van Den Daele (penningmeester)
Andre Goemaere - Cindy Cammaert
- Cindy Van Der Eecken Elie Roos - Filip De Temmerman Frank Surdiacourt - Peter De Baets
- Ronny De Bremme - Stephan Van
den Berghe - Thérèse Van Durme
- Wim Van Den Bossche - Wouter
Ottoy

Sportraad

Paul Beké (Voorzitter)
Herman De Potter (Ondervoorzitter)
Marc D’Haeyer (Penningmeester)
Johan Van Waeyenberge (Secretaris)
Marc Bosman (Badminton Club
Brakel) - Gregory Put (MVC De Rijdtboys) - Joris Tuypens (SV Everbeek)
- Yves De Roe (TTC De Rijdt Brakel)
- Eric Matton (Volley Richa Michelbeke) - Johan Van Den Dooren
(WTC Elst) - Paula Gabriël - Pascale
Walraet
Algemene Vergadering
Peter De Smet (Joggingclub
Brakel) - Marc Bosman (Badminton
Club Brakel vzw) - Rudy Van Gestel
(Badmintonclub De Scheefsmijters)
Guy De Geyter (Badmintonclub
Shuttle) - Franky De Sutter (BC De
Wallabies Brakel vzw) - Roger Jouret
(Boogschutters De Ware Vrienden) Frans Govaert (Happy Dance Brakel)
- Marleen Aubeeck (’t Danskliekske)

Seniorenraad

Dagelijks bestuur
Herman De Potter (voorzitter) Marnix De Groote (ondervoorzitter)
- Ingrid Deloose (ondervoorzitter)
- Raphaël Van Wijmeersch (secretaris) - Etienne Vanden Haesevelde
(penningmeester)Albert Rubbens
- Jacques Lenvain - Christine Mornie
- Marleen Gyselinck (schepen) Marijn Devalck (ocmw-voorzitter) of
Sabine Burens (OCMW-Raadslid)
Algemene Vergadering
Gepensioneerdenbonden
Etienne De Cock & Albert Eeckhout
(OKRA Everbeek) - Christelle Selos &
Myriam Brocorens (OKRA St. Marie)

- Cecile Boullard & Michel De Clercq
(OKRA Opbrakel) - Leon De Geeter
& Anne-Marie Bourdeaud’hui (OKRA
Zegelsem)- Yvonne Van Bockstaele
(OKRA Nederbrakel) - Yolande De
Weerdt (OKRA Elst) - Noella Goeffers (Lib. Gep.) - Lucien Romeyns
(S-plus)
Afgevaardigde fracties
Gilbert Bossuyt - Jeanine Roman
- Danny Verbeurgt- Marc Devleeschouwer
In eigen naam
André Capiau - Hubert Van De Velde Gilberte De Pessemier - Anna Van Oudenhove - Luc Van Den Borre- Alfons
Herregodts - Eric Limpens- Robert
Godijn - Roger Serlet – Vic Beetens

- Steven Wauters (Fighting Academy
vzw) - Evert Deweer (Jiu-Jitsu Yaware Brakel) - Betty Vander Donckt
(GSF-sportclub) - Kim De Staercke
(Hengelclub De Hengelbengels)
- Dirk Faingnaert (Schutters der
Vlaamse Ardennen) - Sven Ponnet
(MVC Cafetaria De Rijdt) - Gregory
Put (MVC De Rijdtboys) - Kristof
Ras (MVC De Sportvrienden) - Marc
D’Haeyer (LRV Sint-Pieter) Tom Martens (Sint-Sebastiaanruiters
Michelbeke-Elst) - Guy Manssens
(Stoeterij Ter Kleye vzw) - Julien
Van De Velde (Petanqueclub De
Rijdt) - Yves De Roe (TTC De Rijdt
Brakel) - Luc Coppens (Tennisclub
Brakel) - Luc Michiels (FC Kruisstraat
Brakel vzw) - De Schampeleire Eddy
(F.C. Zegelsem vzw) - Johan Andries (Olsa Brakel) - Marnic Ternoot
(SK Opbrakel) - Joris Tuypens (SV
Everbeek) - Luc Lapage (Voetbalclub Standaard Michelbeke) - Eric
Matton (Volley Richa Michelbeke)
- Bert Broos (De Randstappers) -

Jean-Pierre Vercleyen (Everbeekse
Wandeltochten) - Hendrik Nachtergaele (Wielerclub Onder Ons Parike)
Luc Cauchie (WTC De Evervrienden)
Davy De Temmerman (WTC De Pedaalvrienden - Johan Van Den Dooren (WTC Elst) - Tim Vandenberghe
(Judo kadan) - Edwin Bockelandt
(WTC Vlaamse Ardennen Brakel)
- Vic Beetens (Okra Nederbrakel)
- Véronique De Smet (Me and My
Friend Brakel) - Norbert Donie (De
Bronvink Brakel) - Freddy Maes (De
Zwalmridders) - Herman De Potter
(Feestcomité Berendries) - Armand
De Vos (W.S.C. Jong en Moedig)
- Etienne Mincke (TC Ter Linde) Spitaels Danny (Eurodax Brakel) Luc Goesseye (Eendracht en Vooruitgang)
Waarnemers aangeduid door
politieke fracties
Franky Bogaert (spa)
Hilde De Temmerman (CD&V)
Marc De Pessemier (Open VLD)
Jan Haegeman (NV-A)
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Culturele raad

Ludwig De Temmerman (Voorzitter)
Christiane Van Der Linden
(Ondervoorzitter)
Robert D’haeyer (Penningmeester)
Bieke Lannoy (Djembé Brakel)
- Boudewijn Thijs (Fanfare Vrije
Kunstkring) - Komitee Patrick Van
Der Heyden (Parike Doet Het) Kim De Staercke (Carnaval comité
Brakel) - Nancy Watté (CD&V afd.
Brakel) - Robert Godijn - Ingrid De
Loose - Joke Thijs
Algemene Vergadering
Bieke Lannoy (Djembé Brakel) Freddy Blondelle (Toneelgroep
Elsuth) - Boudewijn Thijs (Fanfare
Vrije Kunstkring) - Roger Labee
(Parnassos) - Greta Van der Wulst
(Kunstkring Die Bronne) - Roger Van
Damme (Volksdans-groep Perreken) - Daniel Fauconnier (ODO
Parike) - Ludwig De Temmerman
(G.H.K. Triverius) - Jacqueline Bonnier (F.O.C.A.) - Renee Van Butsele

Milieuraad

Dennis Biebaut (Voorzitter) - Guy
Spitaels (Ondervoorzitter) - Sandy
Casieris (Secretaris)
Milieu -en natuurverenigingen:
Koen Gintelenberg, Marleen Vandemaele, Hilde Van Damme, Koen Van
Den Berge, Jan Post, Willy Mortier
Jachtverenigingen : Onderwijsinstellingen : Sociaal-culturele organisaties en
vormingsorganisaties : Herman
Carbonelle, Maureen De Brucker,
Beroepsgroepen- en organisaties :
Marc Haelterman, Isabelle Casteele,
Dominiek Nachtergaele
Geïnteresseerde inwoners :

(Gezinsbond afd. Nederbrakel) Stefaan Devos (Oudercomité Parike/
Everbeek) - Patrick Van Der Heyden
(Komitee Parike Doet Het) - Kim De
Staercke (Carnaval comité Brakel) Volkaert Marc (Braekelclub Nederbrakel) - Frans Okerman (OVRASKOFOB) - Marleen Roman (Orde
van Triverius) - Josiane Miserez
(Markant) - Joachim Vanpevenage
(Rode Kruis Vlaanderen Afd. Brakel)
- Herman Steenbrugge (Herman
De Croo Centrum) - Vic Beetens
(Vlaamse Diabetes Vereniging Brakel-Zottegem) - Betty Vander Donckt (Openbare Bibliotheek) - Gerda
Van Caelenberge (KVLV Opbrakel)
- Paula Vlerick (Ziekenzorg CM) Robert Watté (Okra) - Georgette Van
den Broeck (Trepunt Okra St. Marie
Everbeek) - Henk Van Dorp (Evangelische Christenen Brakel) - Machteld
De Moor (Pastorale werking van
het dekenaat Nederbrakel) - Johan Vandewalle (Landelijke Gilde
Everbeek-Parike-Opbrakel) - Hugo
Conderaerts (ACV) - Bruno De Vos

Koen Cochez, Pascale Walraet
Niet-stemgerechtigde leden
Vertegenwoordigers die effectief lid
zijn van een vereniging die niet als
stemgerechtigd lid in de milieuraad vertegenwoordigd is.: Afgevaardigde van de lokale politie:
- 1 lid per in de gemeenteraad
vertegenwoordigde fractie : Franky
Bogaert, Yirka Beeckman
Waarnemers : Micheline Vermeiren,
André Goemaere, Robert D’Haeyer,
Mathias D’Haese, Giovanni Verhelst, Kristof Marnix, Dominique De
Munter, Wilfried Tortelboom, Koen
Cochez, Henk van Hootegem, Nick
Dobbelaere

Adviesraad 13

(Davidsfonds Brakel) - Maria De
Bleecker (vzw Kind en Preventie)
- Nancy Watté (CD&V afd. Brakel) Hilde De Temmerman (CD&V Vrouw
& Maatschappij) - Christiane Van
Der Linden (Vld Vrouwenbond) Claudine Van Bever (Sociale Werken
Herman De Croo) - Mariette Bousart
(V.I.V.A. - S.V.V.) - Filip Van Pevenage
(SPA Brakel) - Gaston Cosyns (Willemsfonds) - Lucas Vandenhaute
(VIOS Accor-deonclub) - De Langhe
Peter (Dorpsforum Elst) - Frans
Roman (Kon. Vereniging Werk voor
Volkstuinen) - Paul Detremerie (Kon.
Harmonie De Eendracht) - Nadine
Gentier (KVG Brakel) - Robert Godijn
- Robert D’haeyer - Ingrid De Loose
- André Viville - Joke Thijs - Micheline Vermeiren - Veronique De Roose
- Peter Bogaert - Hilde Van Damme
Waarnemers aangeduid door
politieke fracties
Peter Vanderstuyf (Open Vld) Fernand De Tant (CD&v) - Lieven
Bauwens (NVA)

Jeugdraad

Tieme Verlinde (voorzitter) - Dieter
Albert (o.-voorzitter) - Mirre De Meester
(secretaris) - Pieter Hoeckman (penningmeester) - Ilse Roelandt & Shauni
Van Eeckhoudt (Fanfare Vrije Kunstkring) – Judith Van Laethem & Kevin
Van Keerstock (JH Alfa) - Jan Van Den
Broeck (Scouts) - Laura Bruneel & Tijl
Van Cauwenberge (KSA-VKSJ Brakel)
- Kristof Fonteyn & Gert Niemegeerts
(JH Rustica) - Alexander Vandaele &
Robin Deprez (Jokri) - Jens De Cubber
& Eline Dumongh (Jong CD&V) Shana
Van De Steene & Joris Capiau (KSAVKSJ Elst) - Silke Pevenage (Animo)
- Jessica De Naeyer - Michèle Cosyns
(JIP)- Céline Vandriessche (PISAD)
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Het OCMW-Team

Marijn Devalck, voorzitter • Bianca De Staercke, secretaris • Ludo De Smet, financieel beheerder
Carine Pollez, adm. medewerker financiële dienst • Sofie Destercke, deskundige personeel & organisatie
Katrien De Langhe, adm. medewerker • Guy Schittecatte, hoofdmaatschappelijk werker • Klaartje Buyens,
maatschappelijk werker • Melissa De Neve, maatschappelijk werker • Janne Debaere, maatschappelijk werker

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 graag bij het invullen ervan. Opgelet: de studietoelage voor het schooljaar 2012 2013, kan nog worden aangevraagd tot en met 1 juni 2013 (poststempel telt als bewijs). Je kan ook steeds terecht op www.
studietoelagen.be of 1700 (gratis nummer van de Vlaamse overheid). n

i

055 43 15 03 (Guy Schittecatte) - 055 43 15 04 (Melissa De Neve) - 055 43 15 05 (Janne Debaere) - 055 43 15 07 (Klaartje Buyens)
OCMW 14

Speelpleinmonitoren gezocht !
t Het College van burgemeester en schepenen zal voor de

Gemeentelijke 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
- buitendiensten - buitenschoolse kinderopvang) terug te
vinden is.
De kandidaturen worden verwacht vóór 31 mei 2013
op het gemeentehuis t.a.v. het Gemeentebestuur,
Marktplein 1, 9660 Brakel of rechtstreeks in de kinderopvang t.a.v. coördinator Annick Depraetere, Jagersstraat
64, 9660 Brakel.
De kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn; in het
bezit zijn van een monitorenbrevet of een 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

Sport voor alle Brakelse senioren 2013

B
t

Wandelen (vertrek om 14u: ± 7 km)
13 juni (kerk Everbeek-Beneden) - 12 september (kerk Michelbeke) - 10 oktober (kerk Parike)
7 november (Sporthal “de Rijdt”)
Fietsen (vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14 u: ± 25 km)
23 mei - 27 juni - 26 september - 24 oktober
Onze activiteitenkalender met tal van onze andere activiteiten
(aerobic, turnen, zwemmen, petanque, ...) vind je terug op dienst
Toerisme, sporthal “de Rijdt” ,www.brakel.be of
https://www.facebook.com/pages/Seniorenraad-Brakel/252146994922011
Alle deelnames zijn gratis. We verwachten je talrijk op onze activiteiten!
Een gezonde geest in een gezond lichaam is van levensbelang. n
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adviesraden@brakel.be
tel. 055 43 17 64

Bevolking 15

Lezen en speuren tijdens de vakantiemaanden
t Het is een stevige traditie in de bib. Tijdens de vakantie worden de jonge

lezers extra
beloond. Gelezen boeken zorgen voor stempels op de leesbeestspaarkaart.
De eerste leuke beloning - we gaan opnieuw voor een schattige knuffel tijdens dit feestjaar - volgt al vrij snel. Wie dapper verder leest, kan meer verdienen!
En er valt meer te beleven tijdens deze vakantie. In het winkelcentrum van Brakel zijn illustraties of fragmenten uit kinder- en jeugdboeken te vinden.
Jawel, een nieuwe etalagezoekwedstrijd om samen met vrienden of in gezinsverband aan
deel te nemen! Zeker meedoen. Er zijn mooie prijzen te winnen! n

i

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

Er zit meer in Google dan je denkt!
t Iedereen kent Google. Je gebruikt het om iets op te zoeken. Maar zoek je wel op de

goede manier? Zijn er trucjes? En wat kan je nog meer met Google?
Heel wat, zal blijken in deze informatiesessie op vrijdag 30 augustus, om 14u.
Je maakt kennis met de mail en de agenda van Google. Je ontdekt Google Blogger en
Google docs. En nog veel meer...
Voor wie wil kan er geoefend worden in de bib. Tijdens de openingsuren is het internet
immers gratis beschikbaar op 3 pc’s voor iedereen! n

i

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

Juni
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Bib 16

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

Daarom komen de leesmama’s in de loop van het jaar enkele keren
naar de bib om er superleuke verhalen te vertellen. Ook de kamishibai wordt daarbij gebruikt.
Op zondag 5 mei, om 11u, zijn kinderen tussen ongeveer 4 en 8 jaar
heel erg welkom op de vertelzolder van de bib. n
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16

donderdag

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

B

Mei

Tom Lanoye
in de bib!
t Op donderdag 16 mei, om 20u, is één

van Vlaanderens bekendste auteurs te
gast in de bib.

5

Zondag

Mei

11 uur

31

vrijdag

Mei

14 uur
Tom Lanoye begon als enfant terrible maar
werd een gevestigd en meermaals
bekroonde schrijver van zowel proza,
theaterteksten, poëzie, columns en meer.
Hij treedt geregeld op als literair performer
in binnen- en buitenland en schuwt rake
uitspraken in de pers niet.

Kan de iPad of tablet
je verbluffen?
t Je ziet ze meer een meer opduiken, die kleine platte tablet-pc’s

of iPads van Apple. Maar zijn die dingen nu echt wel de moeite
waard? Kunnen ze je laptop vervangen? Wat kan je er eigenlijk allemaal mee doen? Zijn er nadelen? Hoe lees je er een boek mee?
Vragen die we trachten te beantwoorden in de informatiesessie
op vrijdag 31 mei, om 14u.
De bib stelt vanaf dan - via Bibliotheken Vlaamse Ardennen - alvast een model ter beschikking om tijdens de openingsuren mee
te experimenteren.
Met dank aan het Streekgericht Bibliotheekbeleid Oost-Vlaanderen. n

i

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

Bib 17

In 2003 werd Lanoye de eerste hofdichter
van Antwerpen.
Zijn literair werk is in meer dan tien talen
gepubliceerd of opgevoerd.
Tot zijn bekendste boeken horen Kartonnen
dozen, Het goddelijke monster, Ten oorlog,
Boze tongen en Sprakeloos.
Gratis toegang! n

i

en inschrijvingen:
brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45
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Toerisme Brakel
zoekt vrijwilligers

t De werkingsmiddelen van deze vereniging zonder winstoogmerk komen van het gemeentebestuur en via

diverse subsidies. De werking verschilt in belangrijke mate van de klassieke gemeentelijke adviesraden.
Doelstellingen
Deze vereniging bestaat méér
dan 35 jaar en is samengesteld
uit vrijwilligers, aangevuld met de
schepen voor toerisme Johan Thomas en gemeentelijk ambtenaar
Gary De Nooze. De doelstellingen
zijn: “het promoten van toeristisch
Brakel met alle middelen en de
toerist goed onthalen”. De concrete werking speelt zich af buiten
Brakel want daar zitten de potentiële klanten.

Er is een toeristische kaart in druk,
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, die
als icoontjes op de kaart zullen
aangeduid zijn. De bundels zullen
ook ter beschikking gesteld van de
horecazaken en te krijgen zijn op
toeristische beurzen waar Brakel
aan deelneemt.

Recente realisaties
Toerisme Brakel op facebook
Facebook is, “een sociaal hulpmiddel, waarmee je in contact komt
met de mensen om je heen”. Nu
zullen veel mensen denken: “daar
hebben we toch andere middelen
voor”. Dat klopt, maar facebook
gaat een stapje verder dan die
andere hulpmiddelen. Facebook
is een social network site voor de
hele wereld.
Bezoek ons alvast via http://www.
facebook.com/ToerismeBrakel

Brakel is aangesloten bij de
internet applicatie “RouteYou”. Dit
platform 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
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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.
We werken momenteel aan een
gloednieuwe HD-toeristische
(meertalige) promotiefilm over
Brakel die begin 2014 zal te zien
zijn op o.a. You Tube en onze viertalige website.
Gezocht vrijwilligers
Onze vereniging is op zoek naar
gemotiveerde vrijwilligers om mee
te werken aan de realisatie van
onze doelstellingen ‘het promoten
van toeristisch Brakel”. Wie zich geroepen voelt, stuurt een mail naar
Gary De Nooze (toerisme@brakel.
be). Deze kandidaten kunnen dan
als lid worden aanvaard door de
algemene vergadering van juni
as. n

i

Toerisme@brakel.be
055 43 17 63
of via het web:
www.toerisme-brakel.be

Brakel te gast
in het MOU
Mijn mooiste plekje:
Fototentoonstelling
Bart Heirweg
en fotowedstrijd
t Toon ons je mooiste plekje in de Vlaamse

Ardennen. MOU is niet alleen het museum van
Oudenaarde maar ook dat van de Vlaamse
Ardennen, Vlaanderens Mooiste Landschap.
Dat landschap zetten we dit jaar centraal in onze
zoektocht naar het mooiste plekje.
In MOU ervaar je hoe Oudenaarde vergroeid is met de
Schelde en de omliggende heuvels van de Vlaamse Ardennen. De heuvelachtige streek komt in het museum
op veel manieren aan bod. Via fraai beeldmateriaal, in
de Oudenaardse wandtapijten maar ook op een tedere
en bijna feeërieke manier in de belevingsfilm. Het
inspireerde tapijtwevers en tal van kunstenaars zoals
Valerius de Saedeleer maar het is ook het decor van de
Ronde van Vlaanderen.
Het landschap is de bindende factor die alle inwoners van de Vlaamse Ardennen met elkaar verbindt.
Een landschap om fier op te zijn, een plek om van te
houden. En dat willen we graag in beeld brengen. Het
MOU wil, als museum van Oudenaarde én de Vlaamse
Ardennen, jaarlijks een aantal gemeenten en steden
extra onder de aandacht brengen.
Dit jaar zijn Maarkedal en Brakel te gast !!
Toon ons je mooiste plekje in de Vlaamse Ardennen.
Daarom roepen we alle inwoners van de Vlaamse Ardennen op om ons voor 1 mei 2013 een foto van hun
mooiste plekje toe te sturen, voorzien van een woordje
uitleg waarom je voor die plek kiest.
Naar: mou@oudenaarde.be (Grote bestanden opsturen
via WeTransfer)
Je foto wordt geprojecteerd in de filmzaal van het
MOU en zal te zien zijn op de website en op onze

facebook-pagina. Een professionele jury kiest in september de tien mooiste en origineelste foto’s. De winnaars krijgen een aparte tentoonstelling en een mooie
hippe prijs!
Bart Heirweg
In de tijdelijke tentoonstellingsruimte op de zolderverdieping stelt MOU het schitterende werk van
landschapsfotograaf en Oudenaardist, Bart Heirweg,
tentoon.
Als je Bart zoekt, moet je buiten gaan kijken. Dat was al
zo van toen hij nog een klein Bartje was. Hij moest wel
verliefd worden op de natuur. Jarenlang was hij een
fervente vogelliefhebber die in de fotografie een manier zag om zijn indrukken vast te leggen. Gaandeweg
is Bart zich meer gaan toeleggen op landschapsfotografie. In zijn werk smelt het licht, de compositie en het
landschap samen tot een harmonieus geheel.
In meer dan dertig foto’s geeft hij een compleet en
fijnzinnig beeld van de Vlaamse Ardennen.
De tentoonstelling loopt van 10 mei tot en met 30
september. n
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Toerisme@brakel.be - 055 43 17 63

Volg de weg van vuil naar proper water
13

Donderdag

Juni

t Na het eerste halfuur van de dag is de kans groot dat je een verfrissende douche hebt genomen,

je tanden
gepoetst, het toilet doorgespoeld, …Alledaagse handelingen waar je niet meer bij stilstaat. Maar wat gebeurt er
met het vervuilde water? Waar loopt het naartoe?

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin bouwde in het Kammeland in Brakel een kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie waar het
afvalwater via een ondergronds
leidingennetwerk toekomt en gezuiverd wordt. Momenteel wordt het
afvalwater van bijna 1200 inwoners
gezuiverd afkomstig van het centrum
van Michelbeke, de wijk Hovendaal en via de Lepelstraat vanuit de
deelgemeente Elst. Na de volledige
uitbouw van het rioleringsstelsel zal
ook het oostelijk deel van Michelbeke

via de Kasteeldreef en het westelijk
gedeelte van Sint-Maria-Oudenhove
gezuiverd worden. De installatie is
voorzien om het afvalwater van 2600
inwoners te zuiveren.

Waarnemend Burgemeester van
Brakel, Stefaan Devleeschouwer en
Hans Bruynooghe, directeur Operaties
van Aquafin NV geven om 17 uur een
korte verwelkoming.

Benieuwd hoe vuil water weer proper
wordt? Ga dan op 13 juni een kijkje
nemen op de zuiveringsinstallatie in
het Kammeland. Er zijn rondleidingen
voorzien om 17 uur, 17.30 uur, 18
uur, 18.30 uur, 19 uur en 19.30 uur.
Nadien krijg je een drankje aangeboden.

Graag inschrijven ten laatste op 10
juni (met vermelding van uur van
voorkeur) via milieu@brakel.be of op
het nummer 055 43 17 60. n

Milieu 20

i

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

Van knotbomen en landschap
t Interesse in gratis wilgenpoten om zelf knotwilgen te planten? Op zoek naar iemand die
je knotbomen of hakhout komt onderhouden in ruil voor het brandhout? Zelf vrijwilliger
om in ruil voor brandhout aan de slag te gaan? Het landschapsloket van het Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen helpt je graag verder. Meer info op http://www.rlva.be/
landschapsloket.html of neem contact op via landschapsloket@rlva.be of op het nummer 055 20 72 65. Het landschapsloket past in het project ‘samen werken aan Vlaanderens
Mooiste Landschap’, waar verschillende organisaties de handen in elkaar slaan om SAMEN
te werken aan de permanente zorg voor ons landschap. Een landschap dat een belangrijke, zo niet de belangrijkste, troef is van onze streek.
Met de steun van LEADER, Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland n

Kies voor goedkopere, groene energie
t Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert voor het 3e jaar op rij een groepsaankoop

100% groene stroom. Ook onze gemeente zal deze campagne ondersteunen. Inwoners
van de provincie kunnen zich vrijblijvend inschrijven op die groepsaankoop via
www.samengaanwegroener.be. Je draagt dankzij de groepsaankoop niet alleen zorg voor het
milieu, maar ook voor je eigen portemonnee. Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de
gemeente je graag verder. Iedere weekdag van 8 tot 12 uur en op woensdagnamiddag ook van 16 tot
19u30 kan je terecht op de milieudienst, Marktplein 1 te Brakel. Maak hiervoor liefst vooraf een afspraak
zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (tel. 055 43 17 60). Breng je laatste
jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben.
Op 15 mei 2013 om 20u vindt een infoavond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis,
Marktplein 1 te Brakel. Op deze avond krijg je meer uitleg over de groepsaankoop en de
mogelijkheid om in te schrijven (breng dan zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit
en gas mee). n
sandy.casieris@brakel. be of tel. 055 43 17 60

i

Fiets je kerngezond in Brakel

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 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. n
t

i

Milieu 21

www.belgerinkel.be.

Wijziging containerparkreglement
t Om onze inwoners een nog betere service aan te bieden op het gemeentelijk containerpark heeft de

gemeenteraad in zitting van 4 maart 2013 beslist een aantal wijzigingen door te voeren aan het containerparkreglement.
De belangrijkste wijziging situeert
zich op vlak van de openingsuren
zodat het containerpark voortaan
geopend is:
tijdens de” zomermaanden” (vanaf 1
april tot en met 30 september)
Dinsdag van 13u tot 16u30
Woensdag van 8u30 tot 12u en van
16u00 tot 19u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u en van
13u00 tot 16u30
Zaterdag van 8u30 tot 12u en van
13u00 tot 16u30.
tijdens de “wintermaanden” (vanaf 1
oktober tot en met 31 maart)

Dinsdag van 13u tot 16u30
Woensdag van 8u30 tot 12u en van
13u00 tot 16u30
Vrijdag van 8u30 tot 12u en van
13u00 tot 16u30
Zaterdag van 8u30 tot 12u en van
13u00 tot 16u30.
Kom minimum 15 minuten voor
sluitingstijd aan de ingang van het
containerpark.
Deze wijziging ging in vanaf 1 april
2013 en deze openingsuren vervangen de openingsuren o.a zoals
vermeld op de ophaalkalender 2013.
Naast deze belangrijke wijziging
Milieu
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Het echtpaar Frans en Godelieve
Beerens - Redant
Jubileum 22

hebben ook de scholen voortaan de
mogelijkheid om het containerpark
te gebruiken evenals diensten gelinkt aan een overheid.
Ook zullen vanaf 1 april 2013 de
onthaalouders gratis hun luierafval
naar het containerpark kunnen
brengen in de daartoe voorziene
witte luierafvalzakken. n
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sandy.casieris@brakel.be
of tel. 055 43 17 60

Zaterdag 6 juli
ROMMELMARKT

van 14 tot 22 uur in en rond de feesttent

Zondag 7 juli

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap te Brakel

Feestzitting

Raadzaal gemeentehuis 10 uur
Robin Van Heghe (viool) en Renke Van Impe (celliste)
Kunstkring Die Bronne - Gelegenheidstoespraak door Willy Claes, minister van Staat
Slotwoord door Marijn Devalck, schepen van cultuur - Beiaardconcert door Marc Van Boven.

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 van de Vrije Kunstkring

Gunther Neefs met orkest
Leeuwtjesworp - Vuurwerk

Alle activiteiten zijn gratis !
Organisatie: Culturele Raad Brakel - 11-julicomité

Initiatief voor het

FEEST van de
VLAAMSE
GEMEENSCHAP

Met steun van de
Vlaamse overheid

Cultuur 12

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

ev. straat en huisnr. aan.
Beschadigd wegdek:
Defecte straatlamp:

Wedstrijdvraag
Hoeveel maaltijden bedeelde
het OCMW in 2012 ?
(tip: tussen de 17000 en 18000)

Gebrekkige verkeerssignalisatie:
Gebreken aan fiets- of voetpad:

Winnaar vorige wedstrijd:
Mevr. Hilde De Coene, Neerhofstraat 25, 9660 Brakel
(Het containerpark telde in 2012, 12.822 bezoekers)

Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:
Sluikstort:
Verkeershinder:

Verstuur je antwoord voor 1 juni 2013
naar de toeristische dienst
Marktplein 1 - 9660 Brakel
en win misschien een prachtige prijs.

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

t Je gegevens:

Naam*:

Zaterdag 6 juli

Adres*:
Telefoon:

ROMMELMARKT

van 14 tot 22 uur in en rond de feesttent

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

.be

Zondag 7 juli

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap te Brakel
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Ik heb de volgende melding:

