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t Waarnemend Burgemeester Stefaan Devleeschouwer
Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Personeel, Veiligheid
Spreekuur : vrijdag van 16.30u tot 18u - bureau burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan.devleeschouwer1@telenet.be
Partij: Open Vld

t Eerste Schepen Hedwin De Clercq 
Jeugd, Sport, Milieu, Brandweer 
Spreekuur: na telefonische afspraak - kabinet van de schepenen
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 - kabinet van de schepenen
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
Leinstraat 112 - 0475 42 45 49 - andreflamand@skynet.be
Partij : Open Vld 

t Schepen Marleen Gyselinck 
Ambtenaar burgerlijke stand, Senioren, Huisvesting
Spreekuur : woensdag van 19 tot 19.30u - kabinet van de schepenen
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - marleengijselinck@hotmail.com
Partij: Open Vld

t Schepen Sabine Hoeckman 
Openbare Werken
Spreekuur : woensdag van 18.30u tot 19.30u - 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: maandag van 15u tot 16.30u - bureau OCMW
Bleinstraat 4 -  0496 30 73 07 - info@podiumacts.com 
Partij: Open Vld

t Jürgen De Mets
Gemeentesecretaris
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
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      De gemeenteraadsleden
TITELVOEREND BURGEMEESTER/VOORZITTER GEMEENTERAAD
DE CROO Alexander - Lepelstraat 45 Brakel - Open Vld

VAN SNICK Marcel - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
MORREELS Noël - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
BAUWENS Lieven - Tenbossestraat  52 - 055 42 31 39 - NVA
BAUTERS Peter - Warande 40 bus/ 0201- 0478 43 51 88 - CD&V
SAEYTIJDT Marcel - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
WATTEZ Kris - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V 
DE PESSEMIER Marc - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
LIMPENS Mirella - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
D’HAEYER Christine - Geraardsbergsestraat 84 - 055 42 27 67 - CD&V
MACHTELINCKX Pascal - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld 
DETANT Fernand - Edg. Tinelstraat 13 - 055 42 40 00 - CD&V
VANDERSTUYF Peter - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
DE TEMMERMAN Marie-Jeanne - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
BRAECKMAN Lien - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD&V
HAEGEMAN Jan - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - NVA
BEECKMAN Yirka - Fayte 53A - 0496 47 55 06 - NVA

       De OCMW-raadsleden
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 - 0473 39 31 91 - 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
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
katia.bernagie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 43 17 59 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker 
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be
Bevolking
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker 
055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
Burgerlijke stand
Marie-Paule Teerlinck - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 62 - mariepaule.teerlinck@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - peter.haegeman@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker 
055 75 57 77 - debby.depessemier@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
An Vandecatseye - stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@brakel.be
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar
055 43 17 79 – sarah.vanmuylem@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker 
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be
Voor het bespreken van een dossier met de stedenbouwkundige
 is het aangewezen vooraf een afspraak vast te leggen.
Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar 
sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@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 - financieel beheerder 
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



Informatie  4

BB

B

B

B

B

B

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

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

Secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be

Personeelsdienst - 055 43 15 09
Dienstencheques  - 055 43 15 06

Katrien De Langhe - Alg. administratie 
055 43 15 09 - katrien.delanghe@ocmwbrakel.be

Financiële dienst
Ludo Desmet - wnd. financieel beheerder 
055 43 12 94 - ludo.desmet@ocmwbrakel.be
Carine Pollez - Adm. medewerk. - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.be

Sociale dienst
Guy Schittecatte - Hoofdmaatsch. werker 
055 43 15 03 - guy.schittecatte@ocmwbrakel.be
Elisa De Keyzer - Maatsch. werkster
055 43 15 05 - elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Melissa De Neve - Maatsch. werkster 
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Blijke Eeckhaut - maatschappelijk werkster - LOI
055 43 15 07 - blijke.eeckhaut@ocmwbrakel.be
Belauto - 055 43 15 00

     Politie Brakel

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

Alle werkdagen van 8 u. tot 19 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u.

     Gemeentelijk Onderwijs 
Veerle De Couvreur - Schoolhoofd
veerle.decouvreur@gbsbrakel.be
Gemeentelijke Basisschool
Steenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94
Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20

     Woonzorgcentrum Najaarszon 
Bruno Schollaert - Voorzitter
0495 10 93 94 - bruno.schollaert@najaarszon.be
Linda Lemaitre - Directeur
055 43 27 90 - linda.lemaitre@najaarszon.be
Sabine Baguet - Hoofdverpleegster 
055 43 27 00 - sabine.baguet@najaarszon.be

     Buitenschoolse kinderopvang

Annick Depraetere - Coördinator
Jagersstraat 64B - 9660 Brakel - 055 42 84 53
kinderopvang@brakel.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.

OCMW BRAKEL

Zone Vlaamse Ardennen 

Brakel

 BRANDWEER      Brandweer Brakel

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

Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

     Openbare Bibliotheek

Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45 
brakel@bibliotheek.be

Openingsuren: 
Dinsdag van 16 u. tot 20 u.
Woensdag van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u.
Donderdag van 16 u. tot 20 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u. 
Zondag van 10 u. tot 12 u.
Het lidmaatschap is gratis. 
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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)

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.

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

    

Paul De Staercke - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel 
T. 055 42 46 48 
zwembad.poseidon@skynet.be

Openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties

Van maandag tot vrijdag van 14 u. tot 20.45 u.
Zaterdag van 10 u. tot 11.45 u. en van 14 u. tot 17 u.
Zondag van 9 u. tot 11.45 u.

    

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

Openingsuren van de sporthal:

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

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

    

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

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 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.

    

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.

    

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

Reservatie dient liefst telefonisch te gebeuren
of ter plaatse.

Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 u. tot 13 u.)
 is de sporthal gesloten

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

     Gemeentelijk Zwembad Poseidon

     Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel



Uitdaging 
gemeentebestuur 

Zingem-Brakel, inzet: 
10.000 stappen per dag April

WOENSDAG

17

Ontvangst
nieuwe inwoners

2013-2014

Ontvangst en 
brevetuitreiking van de 

Rode Kruis-cursisten.

Winnares
“Verkeersdorp Brakel”

Dag van het Park met 
hoofdact Brahim

VRIJDAG

16
mei

ZATERDAG

1
Maart

DONDERDAG

24
April

ZONDAG

18
Mei



Renovatie recreatiedomein “De Rijdtmeersen” op komst
t Op 16 juni 2014 starten de werken met het oog op de renovatie van het gemeentelijk recreatiedomein “De Rijdt”.
Dit totaalproject omvat o.a. onderstaande werken:
1. Het verplaatsen en vervangen van de bestaande wandelwegen met een betonverharding
2. De aanleg van een Finse piste met regelbare verlichting
3. Het heraanleggen van de parking “Dam”.
Deze werken zullen uitgevoerd worden door NV Dirk Bauwens, Schildekenstraat 20, 9940 Evergem 
en dit voor een geraamd bedrag van 703.355,03 euro incl. btw. De vermoedelijke uitvoeringstermijn 
van deze werken bedraagt 80 dagen. n

i   katia.bernagie@brakel.be - tel. 055 43 17 57

Allerlei  7

Werken verbindingsweg 
Vierschaar - Gauwstraat van start
t Op 25 juni 2014 starten de werken met het oog op het aanleggen van een verbindingsweg tussen de Vier-
schaar en Gauwstraat en een 50-tal parkeerplaatsen. 

Met dit project worden twee doelstellingen gerealiseerd: 
1. Het aanleggen van een 50-tal nieuwe parkeerplaatsen 
ten behoeve van de direct omwonenden.
2. Een tweede ontsluitingsweg richting Gauwstraat die er 
ook zal voor zorgen dat de Vierschaar voor bijvoorbeeld 
de hulpdiensten bereikbaar blijft bij het afsluiten van de 
toegang via de Neerstraat.
Deze werken worden uitgevoerd door NV Frans Maes, A. 
Dassonvillelaan 4, 8860 Lendelede en dit voor een 
geraamd bedrag van 115.384,32 euro incl. btw. De vermoe-

delijke uitvoeringstermijn van deze werken bedraagt 
25 werkdagen. Tijdens deze werken zullen er voor de be-
woners in de directe omgeving parkeerproblemen zijn, dit 
gelet op de werken in de zone die nu de facto als parking 
wordt gebruikt. Gelet op de vrij beperkte uitvoeringster-
mijn, is het de bedoeling dat deze werken en de tijdelijke 
parkeerproblemen als gevolg hiervan voor de start van het 
“bouwverlof” achter de rug zullen zijn. n

i   katia.bernagie@brakel.be - tel. 055 43 17 57



Vergeet de 
kids-ID niet 
te vernieuwen...
t De kids-ID is een elektronische identiteitskaart 
voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. De kids-
ID moet je 3 weken op voorhand aanvragen bij het 
gemeentebestuur wanneer je met je kind op reis 
gaat naar het buitenland. Deze elektronische iden-
titeitskaart voor kinderen zorgt voor een veiligere 
en snelle identificatie in het buitenland.
Voor landen waar de kids-ID niet erkend wordt, 
moet het kind een reispaspoort hebben. Voor elke 
reis naar het buitenland doe je best navraag over 
de nodige identiteitsbewijzen. 
Een kids-ID is 3 jaar geldig. n

i  dirk.faingnaert@brakel.be 
hilde.vandecatseye@brakel.be 

tel. 055 43 17 66

Dorpskernvernieuwing 
Nederbrakel: een korte 
stand van zaken
t De afgelopen maanden werd verder 
gewerkt aan het project van de dorps-
kernvernieuwing. Het ontwerp kan op de 
vernieuwde gemeentelijke website gevon-
den worden onder bouwen en wonen > 
dorpskernvernieuwing.
Momenteel wordt werk gemaakt van 
de voorbereiding van het archeologisch 
vooronderzoek, het overleg met o.a. de 
provincie met het oog op het voorzien 
van voldoende regenwaterbuffering en 
het opmaken van de stedenbouwkundige 
vergunning. n

i  jurgen.demets@brakel.be - 055 43 17 50 

Woonzorgcentrum 
Najaarszon opende 45 nieuwe 
assistentiewoningen
t Iedereen droomt ervan om oud te mogen worden in de 
allerbeste omstandigheden. Vroeg of laat wordt jouw woning 
te groot en wil je jouw leven een andere wending geven, 
waardoor je meer tijd overhoudt voor jezelf en de zaken die 
je leuk vindt. 
Campus De Rijdt biedt je een uniek concept: wonen in een 
uiterst aangename omgeving, terwijl je geniet van een 
professionele dienstverlening die helemaal op maat van de 
inwoners is gesneden.
Dit in het centrum van Nederbrakel, dichtbij tal van dienst-
verleners en met directe aansluiting op het openbaar ver-
voer. Daarenboven grenst de campus aan het gemeentelijk 
recreatiedomein De Rijdtmeersen waar je van de natuur kan 
genieten.
De assistentiewoning (volledig toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers) heeft een oppervlakte van ca. 52 m2 en is als volgt 
ingedeeld: inkom, keuken, zitplaats, slaapgedeelte, ruime 
badkamer en berging. Tevens beschikt elke woning over 
ingemaakte kasten en is ze voorzien van een kluis.
Er is continu een woonassistent aanwezig die door elke 
bewoner steeds kan worden gecontacteerd via het intern op-
roepsysteem. Daarnaast is er ten behoeve van de veiligheid 
camerabewaking.
Bijkomende faciliteiten zijn: kinepraktijk, fitnessruimte, kap-, 
was- en schoonheidssalon. Bewoners kunnen zelf koken of 
eten in het restaurant of kiezen voor maaltijdbediening in de 
eigen woning.
Inmiddels zijn reeds een 15-tal woningen verhuurd. n

i  Tracy Debacker - Kasteelstraat 50, 9660 Brakel
055 43 27 93 - tracy.debacker@najaarszon.be

Allerlei  7Allerlei 8
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Nieuwe website van het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen online
t De nieuwe website www.bouwwijs.be van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-
Vlaanderen staat online! De website is een verzamelpunt van alle kennis over duurzaam wonen en bouwen in de 
provincie Oost-Vlaanderen. Naast het vinden van informatie, kan men er ook advies aanvragen, zelf activiteiten in 
de agenda plaatsen en een eigen duurzaam project in de kijker zetten. 

INFO ZOEKEN 
Men kan thematisch zoeken via de 5 grote hoofdthema’s:   Of via verschillende doelgroepen: 
1. Bouwadvies en premies      1. Particulieren
2. Energie en besparen       2. Gemeenten 
3. Infomomenten en opleidingen     3. Bouwprofessionelen 
4. Projecten en voorbeelden      4. Scholen
5. Contact en info       5. Verenigingen 
        6. Woon en welzijnsorganisaties 
AGENDA 
Via de snelkoppeling ‘input agenda’ kunnen stakeholders events/opleidingen in de kijker zetten 
(http://www.bouwwijs.be/inschrijven/agenda).

IN DE KIJKER 
Via ‘Project in de kijker’ kunnen stakeholders zelf een duurzaam project in de kijker zetten 
(http://www.bouwwijs.be/projecten-en-voorbeelden/zelf-een-project). n

i  milieu@brakel.be of tel. 055 43 17 60
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Stel snel je straat 
kandidaat!
Heeft je buurt nood aan een bloemrijk 
zithoekje, een meterslange sneukelhaag, 
nest- en schuilplekjes voor vogels en die-
ren of een natuureducatief plekje om de 
hoek... Stel dan snel je straat kandidaat!

t De aanwezigheid van groen maakt men-
sen gezonder, zorgt voor een beter lokaal 
klimaat, bevordert de sociale contacten... 
Hierbij steunt het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen creatieve en vernieu-
wende ideeën om je buurt in een groen jasje 
te steken en lanceert daarom de oproep 
‘Stel je straat kandidaat’. Heb je een enthou-
siaste buurt, sla dan de handen in elkaar 
en overtuig ons met leuke voorstellen! Vier 
projecten zullen door een deskundige jury 
worden bekroond met een geldprijs van 750 
euro te besteden aan bomen en streekeigen 
plantgoed, nestkasten en schuilhokjes, bloe-
menweidemengsels... Dien in overleg met de 
buurt je groenproject in vóór 30 juni 2014 en 
wie weet zijn jullie erbij! Meer info en het vol-
ledige wedstrijdreglement vind je terug op 
www.rlva.be/mijnstraatkandidaat.html
Contact: Regionaal Landschap Vlaamse Ar-
dennen vzw, Veemarkt 27 9600 Ronse, info@
rlva.be; 
055 20 72 65. n

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

Word haagdonor en 
vergroot de hoop
t Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan 
ben jij één van de vele Vlamingen die in het bezit zijn 
van een plant die levens kan redden. Een taxushaag 
bevat immers de grondstof die nodig is voor de aan-
maak van geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, 
uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt 
één chemotherapie gewonnen.
Vergroot De Hoop helpt ook dit jaar samen met Brakel 
en het gemeentelijk containerpark mee aan de strijd 
tegen kanker. Het enige wat jij moet doen, is je taxus-
haag snoeien tussen 15 juni en 31 augustus en het 
jonge snoeisel zonder aarde, onkruid of ander bladaf-
val helemaal gratis doneren in je containerpark. 
Eenvoudiger kan het niet en tegelijk vergroot je de 
hoop voor heel veel kankerpatiënten. 
Vergroot de hoop. Verklein de kanker. 
Alle informatie over haagdonatie vind je op 
www.vergrootdehoop.be. n

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

Opgelet! 

De huisvuilophaling in de 

week van 21 juli is gewijzigd!

Raadpleeg je ophaalkalender 

of www.brakel.be



Containerpark

OPENINGSUREN
vanaf 1 april t.e.m. 30 september vanaf 1 oktober t.e.m. 31 maart
Dinsdag  13 - 16.30u Dinsdag 13 - 16.30u
Woensdag  8.30 - 12u en 16 - 19.30u Woensdag 8.30 - 12u en 13 - 16.30u
Vrijdag  8.30 - 12u en 13 - 16.30u Vrijdag 8.30 - 12u en 13 - 16.30u
Zaterdag  8.30 - 12u en 13 - 16.30u Zaterdag 8.30 - 12u en 13 - 16.30u

Meld je minimum 15 minuten voor sluitingstijd aan de ingang van het containerpark.



|  CONTAINERPARK
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BELASTINGREGLEMENT

GRATIS BEURTEN
Alle personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van Brakel, de belastingplichtige 
op tweede verblijven hebben toegang tot het containerpark mits inbrenging van de eigen elektronische identiteitskaart. 
Ter controle kunnen de containerparkwachters de identiteitskaart vragen en controleren. Deze 15 gratis beurten zijn 
geldig van 1 januari tot en met 31 december.

INDELING CATEGORIEËN
Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen <1m80 hoogte
Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80 hoogte of personenwagens en andere voertuigen met 
aanhangwagen <1m80
Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen >1m80 en met aanhangwagen of personenwagens en andere 
voertuigen met aanhangwagen >1m80.

GRATIS BEURTEN
Per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering gebracht waarbij volgend regels worden gehanteerd:
• categorie 1: 1 beurt
• categorie 2: 2 beurten
• categorie 3: 3 beurten
Indien je enkel luierafval aanbrengt wordt er geen gratis beurt in mindering gebracht.
Indien je enkel grof huisvuil aanbrengt dan wordt enkel de “grof huisvuilbelasting” aangerekend en worden je gratis 
beurten niet in mindering gebracht.

ALGEMENE BELASTING (geen grof huisvuil)
Na de 15 gratis beurten betaal je per beurt volgende belasting:
• t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro/beurt
• vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro/beurt
• vanaf 7e beurt: 10 euro/beurt.
Extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur. 

GROF HUISVUILBELASTING
Bij het aanbrengen van grof huisvuil (eventueel met ander afval) 
• categorie 1: 5 euro
• categorie 2: 10 euro
• categorie 3: 15 euro
Je ontvangt een ticket aan de toegangszuil van het containerpark dat je voorlegt aan de toezichter ter controle.
Van zodra de gratis beurten zijn opgebruikt komt bovenop de “grof huisvuilbelasting” ook nog 
de “algemene belasting”. Dit wordt eveneens aangerekend op de diftarfactuur.

Wat is grof huisvuil?
Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen, die omwille van 
de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, 
karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons, 
elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, autobanden en andere selectief ingezamelde 
afvalstoffen en die huis-aan-huis ingezameld worden of de restfractie die overblijft voor verwijdering na aanbieding op het containerpark. 

De toezichters zullen met handcomputer toezicht uitvoeren 
op o.a. het aanbrengen van grof huisvuil en luierafval.

Een respectvolle samenwerking tussen de parkwachter en de 
bezoeker waarborgt een vlotte recyclage 

Containerpark  & 055 42 69 46
Gemeentebestuur Brakel  Marktplein 1 • 9660 Brakel • & 055 43 17 60

              Het volledige containerparkreglement vind je terug op www.brakel.be.



Gratis verdeling van levensmiddelen

De Belauto
t 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 be-
draagt € 10,00. De Belauto is iedere voormiddag bereikbaar van 9 tot 12u. n

i   blijke.eeckhaut@ocmwbrakel.be - tel. 055 43 15 07 

Te koop: onroerende goederen
t Volgende percelen onroerende goederen, eigendom van het OCMW van Brakel, zijn te koop:

1. Nederbrakel, “Cunnenberg “, (hooiland), 1e Afdeling, Sectie A, 
nr. 1.430, 15 a 10 ca groot. Gelegen aan de Kerkhofstraat.
2. Nederbrakel, “Halsemberg “, (bouwland), 1e Afdeling, Sectie B, 
nr. 205 P, 7 a 49 ca groot. Gelegen aan de Vossenbroekstraat.
3. Zegelsem, “Hauwstraat “, (weiland), 3e Afdeling, Sectie B, nr. 558, 8 a 50 ca groot. 
Gelegen aan de Hauwstr. en Buurtweg 29.
4. Zegelsem, “Landuyt “, (bouwland), 3e Afdeling, Sectie A, nrs. 599 B en 599 C, 
12 a 50 ca groot. Gelegen aan de Hauwstraat.
5. Michelbeke, “ Wijmeersch ‘, (bouwland), 5e Afdeling, Sectie A, nr. 376 G, 
23 a 81 ca groot. Gelegen aan Boembeke.
6. Everbeek, “Hasoisveld “, (bouwland), 7e Afdeling, Sectie C, nr. 1.364, 
24 a groot. Gelegen aan de straat Hemelrijk. n

i    055 42 31 70 (Notaris Olemans, Brakel)

OCMW  11

Gratis verdeling van levensmiddelen
t Je kan nog steeds bij het OCMW terecht voor gratis levensmiddelen.
Het gaat hierbij om onder andere zalm in blik, makreelfilets in tomatensaus, 
rundsstoofvlees, gepelde tomaten, champignons, vruchtenmengeling, vanillepudding, 
aardappelvlokken, ontbijtgranen, halfvolle melk, arachideolie en confituur.
Als basisvoorwaarde wordt gesteld dat het inkomen lager ligt dan de Europese 
armoedegrens. Deze bedraagt voor een alleenstaande afgerond € 1.000,00 per maand 
en voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen, kom dit neer op € 2.101,00 per maand.
Neem contact op met de sociale dienst van het OCMW, die ook zal instaan 
voor de bedeling van deze levensmiddelen, indien je denkt in aanmerking 
te komen voor deze gratis levensmiddelen.. n

i   blijke.eeckhaut@ocmwbrakel.be - tel. 055 43 15 07 

TE KOOP
ONROERENDE

GOEDEREN
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E-boeken 
in de bib
t Jawel, eindelijk is het zover. Via de 
bib kan je met minder gewicht op 
reis of kan je op verloren momenten  
lezen op je smartphone of tablet.

De bib bezorgt je een code voor de 
eenmalige aanmaak van een mijn.
bibliotheek.be-account. De gratis 
app (e-boeken in de bib) vind je in 
de Google Play of App store. Met een 
e-boekenkaart (5 euro) uit de bib kan je 
leentegoed toevoegen voor 3 boeken. 
De leentermijn van 4 weken start op 
het moment dat je een boek uit de eta-
lage (ruim 400 titels) gaat downloaden. 
Probeer het zeker eens uit! n

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

t Zo is er op vrijdag 5 september, om 14u, in de bib een infosessie rond Facebook en Twitter voor beginners. We gaan op 18 
september met de bus naar Oudenaarde voor de voorstelling ‘Heldentroost’ en op 10 oktober naar Maarkedal voor ‘In Flanders’ 
fields’ door Grupetto. Op 3 oktober verwachten we auteur Joris Tulkens en op 16 oktober vernemen we van Eddy Willems alles 
over cybergevaar. Hou zeker 11 oktober vrij voor de verwendag en 12 oktober voor de boekenverkoop! n

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

Vakantie in de bib
t Naar goede gewoonte kunnen tijdens de vakantiemaanden meer 
boeken ontleend worden. Wie vooraf verwittigt, kan ook een langere 
uitleentermijn krijgen in functie van een vakantiereis.
Voor één keer gaat de bib 2 dagen dicht omwille van een systeemup-
grade en wel op dinsdag 29 en woensdag 30 juli.

Kinderen en jongeren tot 16 jaar kunnen deelnemen aan de jaarlijkse 
leesbeestwedstrijd. Een eerste beloning volgt al snel . Wie meer leest, 
wint ook meer. Omdat lezen zo leuk is!

En dankzij de wedstrijd ‘Verlekkerd op literatuur’ van Bibliotheken 
Vlaamse Ardennen kan je misschien gratis naar een exclusief restau-
rant (ter waarde van 250 euro). Bezorg ons een recept waarvoor je 
inspiratie vond in een fictieboek. Zo zou het lezen van ‘Grof wild’ van 
Pieter Aspe je bijvoorbeeld kunnen aanzetten om een hertenragout 
te bereiden... Je vindt tips en een deelnemingsformulier in de bib. 
Gewoon meedoen! n

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

En na de vakantie 
valt er weer van alles 
te beleven …
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Alle deelnames zijn gratis!
Gelieve in te schrijven aan het loket van sporthal 
“De Rijdt” of Dienst Toerisme (gemeentehuis).

i  kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64
       wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98

Wandelen  
vertrek om 14 u: ± 7 km
• 11 september: kerk Michelbeke
• 9 oktober: Kerk Parike
• 6 november: Sporthal de ‘Rijdt’ 

Fietsen 
vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14 u: ± 25 km
25 september - 23 oktober

Petanque 
Domein de “Rijdtmeersen” van 14 u. tot 16 u.
• 1 - 8 - 15 - 22 - 29 september
• 6 - 13 - 20 - 27 oktober

Zwemmen 
Zwembad ‘Poseidon’  van 16 u tot 17 u.
• 1 - 8 - 15 - 22 - 29 september

BBB-Total Body 
Sporthal “De Rijdt”  van 13.30 u. tot 15 u.
• 2 - 9 - 16 - 23 - 30 september
• 7 - 14 - 21 oktober
• 4 - 18 - 25 november

GYM - Curling 
Sporthal “De Rijdt”  van 10 u. tot 11.30 u.
• 4 - 11 - 18 - 25 september
• 2 - 9 - 16 - 23 oktober
• 6 - 13 - 27 november

Naam en voornaam:

Adres:

Geboortedatum:

Tel/GSM:     

E-mail:
 Wandelen
 Fietsen
 Petanque 
 Zwemmen
 BBB-Total Body
 Gym Curling

Festival van Vlaanderen!
t Het Gents Madrigaalkoor trekt dit jaar in Vlaanderen 
rond met het schitterende ‘Ein Deutsches Requiem’ van 
Johannes Brahms. Op 4 oktober komen ze ook naar 
Brakel en wel op een bijzondere locatie: de kapel van de 
zusters van Maria. Brahms schreef zelf een transcriptie 
van de orkestbegeleiding van zijn requiem voor piano 
vierhandig. Het is deze versie die zal uitgevoerd worden 
door Hilde Coppé (sopraan), Josep-Ramon Olivé Soler 
(bariton), Hans Ryckelynck en Hein Boterberg (piano 
vierhandig), het Gents Madrigaalkoor en Johan Duijck 
(dirigent). Absoluut niet te missen! Kaarten kosten 12 
euro (10 euro voor 55+ en 6 euro voor jongeren) en zijn 
verkrijgbaar in de bib of op de Dienst voor Toerisme.
Met de steun van de Culturele Raad Brakel en de spon-
sors: Incomec-Cerex, Belfius Brakel, Drukkerij Surdiacourt, 
Garage Van De Putte en TMVW, partner van water-link. n

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

Senioren sportelen!

Bib 12
www.                .be

En na de vakantie 
valt er weer van alles 
te beleven …



Zondag 

12-10-2014

KINDER- EN VOLWASSENROMMELMARKT
Rommelmarkt

Deelname gratis - Schrijf nu in en verzilver je plaats !

BRAKEL’S GOT TALENT VRIJ PODIUM
Nieuw talent in Brakel? Ben je sterk in zang, dans, podiumkunsten, acrobatie, spectaculaire act, ...

Schrijf je alvast in en maak kans op € 250,- aan waardebonnen

NAAM:      VOORNAAM:
GSM:
ADRES:
E-MAIL:      NAAM GROEP: 
SCHRIJFT IN VOOR:

 KINDERROMMELMARKT   VOLWASSENROMMELMARKT

 VRIJ PODIUM    ACT:

Strook invullen en terugbezorgen voor 31 juli aan : Middenstandsraad Brakel, Marktplein 1, 9660 Brakel - fax 055 42 62 36 
of kimberley.vanlierde@brakel.be - info : annemie.dhaeyer@gmail.com - 0475 34 07 97

Verder op het programma:
BRADERIE, DAG VAN DE SMAAK, 

SPEELSTRAAT, HELIKOPTERVLUCHT, 
OPENDEURWEEKEND HANDELSCENTRUM...

  Allerlei 14 Allerlei 15



Open Monumentendag
Erfgoed vroeger, 
nu en in de toekomst
KLOOSTERKERK VAN 
DE ZUSTERS VAN MARIA
Onthaal 
Bezoek aan de tentoonstelling:
- Instrumenten van pijn en hoop
- Kruiden en artsenijen
- Geneesheiligen
Animatie: 
Koninklijke Harmonie De Eendracht
Kunstkring Die Bronne

DORPSKERN MICHELBEKE
De Sint-Sebastiaanskerk
Café Sint-Sebastiaan
Animatie: 
Jonge muzikanten musiceren in de kerk
Accordeonmuziek in het café

WATERMOLEN VAN BOEMBEKE
Eerste fase van de restauratie afgewerkt!
Onthaal
Animatie: 
Volkskunstgroep Perreken.

Al van het GROS gehoord?
Jij wordt gezocht!
Kriebelt het als je de krant openslaat, het nieuws 
aanhoort? Je hebt energie, talent, goesting om 
mee te werken aan een betere wereld? Heb jij 
een zwak voor Latijns-Amerika, draag je Afrika een 
warm hart toe of spreekt het Oosten je aan?
Ben je benieuwd naar wat er allemaal leeft in Brakel 
op vlak van ontwikkelingssamenwerking? Heb je 
zelf een project in het Zuiden en ben je op zoek 
naar ondersteuning? Je hebt zin om samen In Bra-
kel de handen uit de mouwen te steken en samen 
leuke noord-zuidactiviteiten te organiseren? Je wil 
gewoon meer te weten komen over de Gemeen-
telijke Raad Voor Ontwikkelingssamenwerking en 
wat de gemeente kan doen voor jouw project of 
vereniging?
Dan is GROS iets voor jou!
Kom gerust even meeluisteren en meedenken 
op de vergadering van woensdag 3 september 
(gemeentelijke trouwzaal) om 19.30 u. Wij willen 
alle mensen leren kennen die bezig zijn met noord-
zuid. Op dit info-moment van de GROS willen wij 
graag van jullie te horen krijgen waar jullie mee 
bezig zijn, welke projecten in Brakel en in het zui-
den opgezet worden, wat jullie verwachtingen zijn 
op vlak van ondersteuning, wat jullie zien zitten om 
eventueel samen te doen... Bedoeling is eerst en 
vooral om elkaar te leren kennen en te peilen naar 
jullie verwachtingen. Wie weet vindt jouw vereni-
ging wel aansluiting bij de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) in Brakel die 
een forum wil zijn voor iedereen die bezig is met of 
geïnteresseerd is in het Zuiden.

i  kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64

Triveriusevenement 2014 
Optocht door Kasteelstraat - Hoogstraat - Neerstraat - Gauwstraat - Warande - 
Dr. Dedrijverestraat - Stationsplein - Spoorwegstraat.
Deelnemers : Fanfare Vrije Kunstkring - Orde van Triverius - College van burge-
meester en schepenen - Werkgroep Open Monumenten - K. Kunstkring Die 
Bronne - K. Werk der Volkstuinen - Geneesheren - Dansgroep Cadanza Renais-
sance (Binche) - Stichting Keizer Karel Gent

TENTOONSTELLING
KLOOSTERKERK VAN DE ZUSTERS VAN MARIA
Instrumenten van pijn en hoop - Kruiden en artsenijen - Geneesheiligen
De tentoonstelling is te bezoeken van 14 september tot 26 oktober 2014 op zater-
dag en zondag van 14 tot 18 u. en na afspraak. Ingang via de Spoorwegstraat

ZATERDAG

13
september

15 uur

ZONDAG

14
september

10 - 18 uur

Allerlei 15



Met steun van de
Vlaamse overheid

Initiatief voor het 
feest van de 
Vlaamse 
Gemeenschap

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 
TE BRAKEL

ZONDAG 13 JULI 2014
Om 10 uur

Feestzitting in de Raadzaal van het Gemeentehuis 
Optreden van Sophie BAGUET, harp

Optreden van de K. Kunstkring Die Bronne 
Gelegenheidstoespraak door Jos GEYSELS, minister van Staat, voorzitter 11-11-11

Slotwoord door Marijn DEVALCK, schepen van cultuur 
Beiaardconcert  door Tom VAN PEER

Om 14.30 uur
Zevende Jogging door Brakel - Raploperkesjogging

Start en aankomst op het Marktplein
14.30 uur: start kinderen

15.00 uur: start wedstrijd  over 5 - 10 of 15 km
15.00 uur: aflossingswedstrijd voor teams (3 lopers x 5 km)

17.00 uur: prijsuitreiking en tombola in de tent

Om 18.45 uur 
in de tent op het Marktplein 

Concert door de K.H. De Eendracht o.l.v. Paul Detrémerie 
Optreden van

Luc STEENO en Paul SEVERS 
Leeuwtjesworp

Optreden van de accordeonclub VIOS
Vuurwerk

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS !

Organisatie: : Culturele Raad Brakel - 11-julicomité 
(Davidsfonds, Kunstkring Die Bronne, GHK Triverius, Willemsfonds en Joggingclub Brakel)

Werkgroep Wasteelsbeiaard en Sportraad Brakel i.s.m. het Gemeentebestuur en Vlaanderen Feest 2014.

cultuur 16



Het echtpaar Luciaan en Estelle 
Naessens - Roelens

Het echtpaar  Julien en Maria 
De Fauw - De Meulemeester

50 50

Het echtpaar Guillaume en Christelle 
Meesen - Selos

Het echtpaar Robert en Christiane 
Jouret - Henau

50 50

Het echtpaar Paul en Jeannine 
De Ruyver - Waeyenberge

Het echtpaar Paul en Annie 
De Fraine - Van Gucht

50 50

Het echtpaar Norbert en Lutgarde 
Rogge - De Wispelaere

Het echtpaar Harry en Jeanine 
Blommaert - Van den Berghe

50 50

Jubilea  17cultuur 16



Het echtpaar Alfred en Olga 
De Gols - Van Wijmeersch 

Het echtpaar Victor en Simonne 
Hoebeke- De Vos

Het echtpaar Armand en Maria 
Matthys - Denooze(†)

Het echtpaar Emiel en Georgine 
Clara - Broodcoorens

65

60

60

60

Het echtpaar Julianus en Paula 
Vandendriessche -  Carobel

60

Jubilea  18
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5 t.e.m. 9 JULI
 5 JULI - 16u.30 

9 JULI  

6 JULI 
Avondmarkt

Ruiterommegang

Jaarmarkt & Kermiskoers (15u.)

Kermis

NEDERBRAKEL

EVENEMENTEN



Met steun van de
Vlaamse overheid

Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

VlFeest11_A2-A3_Word_0211_c02.indd   1 14/03/12   11:30

ZONDAG 13 JULI
FEEST VAN DE VLAAMSE 

GEMEENSCHAP TE BRAKEL

Ik heb de volgende melding:
t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats, 
    ev. straat en huisnr. aan.

Beschadigd wegdek:

Defecte straatlamp:

Gebrekkige verkeerssignalisatie:

Gebreken aan fiets- of voetpad:

Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:

Sluikstort:

Verkeershinder:

Verstopte riool:

Gebreken aan grachten/beken:

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

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
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Wedstrijdvraag
Op 16 mei ll. was er de jaarlijkse ontvangst 
van de nieuwe inwoners 2013-2014.
Hoeveel nieuwe gezinnen vestigden zich in 
onze gemeente tussen april 2013 en april 2014?
(Tip: tussen de 250 en 450)

Winnaar vorige wedstrijdvraag: Dhr. Noël Laurez
Molenhoekstraat 33 - 9660  Brakel (juiste antwoord “24”).

Verstuur je antwoord voor 31 juli 2014 naar de 
toeristische dienst - Marktplein 1te 9660 Brakel 
en win een prachtige prijs.

Zondag 

12-10-2014

KINDER- EN VOLWASSENROMMELMARKT
Rommelmarkt

BRAKEL’S GOT TALENT VRIJ PODIUM
BRADERIE, DAG VAN DE SMAAK, 

SPEELSTRAAT, HELIKOPTERVLUCHT, 
OPENDEURWEEKEND HANDELSCENTRUM...


