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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 - bureau PWA
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 PWA
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 - bureau PWA
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
Alexander De Croo
Lepelstraat 45 Brakel - Open Vld

Marcel VAN SNICK - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
Noël MORREELS - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
Lieven BAUWENS - Tenbossestraat  52 - 055 42 31 39 - NVA
Peter BAUTERS - Donkweg 1a - 0478 43 51 88 - CD&V
Marcel SAEYTIJDT - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
Kris WATTEZ - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V 
Marc DE PESSEMIER - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
Mirella LIMPENS - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
Stephan VAN DEN BERGHE - Boekendries 27 - 0495 24 78 05 - CD&V
Pascal MACHTELINCKX - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld 
Leen DE LANGHE - Geutelingenstraat 4 - 0473 23 91 94 - CD&V
Peter VANDERSTUYF - Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - Open Vld
Marie-Jeanne DE TEMMERMAN - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
Lien BRAECKMAN - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD&V
Jan HAEGEMAN - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - NVA
Yirka BEECKMAN - Fayte 53A - 0496 47 55 06 - NVA

De OCMW-raadsleden
OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel
Marijn DEVALCK, Voorzitter
Bleinstraat 4 - 0493 12 60 29 - Open Vld
Sabine BURENS 
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
Lisbeth VAN DE MAELE 
Geraardsbergsestraat 62 - CD&V
Lieven DEMOOR 
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
Kristof DE RUYCK 
Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - NVA
Bart MORREELS 
Driehoekstraat 11- 0476 58 54 99 - CD&V
Johnny ROOS
Meerbeekstraat 75 -055 42 33 19 - Open Vld
Hugo VAN HUFFEL 
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
Karen VEKEMAN
Herreweg 58 - 0475 90 12 20 - Open Vld

De gemeentelijke administratie
ALLE WERKDAGEN OPEN: 8.30u - 12u  •  WOENSDAG: 16u - 19.30u. 

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
Tamara Verspeeten - Stafmedewerker
055 43 17 54 - tamara.verspeeten@brakel.be
Dany Blommaert - Adm. medewerker 
055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be
Technische Dienst
Francis Deboeverie - Ingenieur
055 43 17 57 - francis.deboeverie@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
Sabrina De Bock - Adm. medewerker
055 43 17 62 - sabrina.debock@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
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
Carin Grooten - Stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@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 tkint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be

t
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     De OCMW administratie
Openingsuren
Ma t.e.m. vr: 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 - 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
Melissa De Neve - Maatsch. Werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Elisa De Keyzer – Maatsch. Werkster
055 43 15 05 – elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Vanessa Roosen - Maatsch. Werkster - LOI
055 43 15 03 - vanessa.roosen@ocmwbrakel.be 
Jurgen De Backer – Maatsch. Werker
055 43 15 07 – jurgen.debacker@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
Open van 8 u tot 12 u (maandag tot vrijdag) 
en van 9 u tot 12 u op zaterdag.

     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
Lies Witteman - Directeur
055 43 27 90 - lies.witteman@najaarszon.be
Tinneke De Schamphelaire - Hoofdverpleegster
055 43 27 00 - tinneke.deschamphelaire@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

     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

     Drugspreventie & begeleiding PISAD

Elsie Van den Haezevelde
Jagersstraat 64 B - 9660 Brakel
T. 055 42 41 39 - 0499 57 84 90
pisad.brakel@oost-vlaanderen.be
www.brakel.pisad.be

     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. 

Tel.: 055 43 15 09
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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.

    

Myriam Vanwinnendaele - PWA-beambte 
Marktplein 1 - 9660 Brakel 
Fax 055 43 17 68
pwa@brakel.be
055 60 29 00

    

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.

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. (november - februari)

    

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.

    

Openingsuren van het PWA-kantoor
Dinsdag van 8.30 u. tot 12 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19:30 u.
Donderdag van 8.30 u. tot 12 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 liefst telefonisch 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

     Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap 

     Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel
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November

VRIJDAG
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Herfstwandeling van 
Sportraad Brakel
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6

Hulde aan het 
mijnwerkers-
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Seniorennamiddag Ontvangst 60-jarigen

Ontvangst 
brandweer Brakel
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3
December

VRIJDAG
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ZONDAG
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December

ZATERDAG

3
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Nieuwjaarsreceptie 
inwoners  

Januari

ZONDAG

8

2e sportgala

December

VRIJDAG

9

Nieuwjaarsreceptie 
brandweer Brakel   Carnaval Brakel

Ontvangst van de Orde van Triverius met voorstelling van de nieuwe aanwinst: 
Commentarii in septem libros Aphorismorum Hippocratis of de commentaar van Triverius op de aforismen van Hippocrates. 

ZATERDAG

21
Januari

DONDERDAG

19
Januari

DONDERDAG

2
Februari
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Podiumzaal, 
muziekschool 
en administratief 
centrum 
in onderzoek 
t De gemeente Brakel kent een breed pallet aan 
diensten (bib, zwembad, IBO, sporthal, jeugdcentrum, 
onderwijs, containerpark). Blinde vlek hierin is podi-
uminfrastructuur. Daarnaast is het muziekonderwijs 
momenteel ondergebracht in totaal onaangepaste 
omstandigheden. 
Tenslotte zijn ook het gemeente- en OCMW-huis niet 
meer van deze tijd.  Deze kennen tal van technische 
en veiligheidsgebreken, zijn te klein voor het stijgend 
aantal werknemers en staan ook een kwalitatieve 
dienstverlening voor de burger in de weg.
Bovenstaande elementen maken dat de gemeente-
raad in december 2016 het principe heeft goedge-
keurd om een nieuw gebouw op te richten (podium-
zaal en muziekschool en administratief centrum) in 
Nederbrakel. Momenteel zijn tal van voorbereidende 
stappen hierin aan de gang (lastenboek ontwerper, 
bodemattesten, archeologisch onderzoek, grond-
verwerving...). Pas nadat het resultaat van al deze 
onderdelen gekend is, kan een beslissing ten gronde 
worden genomen. n

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

Dorpskernvernieuwing
STAND VAN ZAKEN FEBRUARI 2017

t Na het archeologisch onderzoek aan de voorzijde 
van de kerk – dat ondertussen achter de rug is – startte 
SOLVA met een gelijkaardig onderzoek aan de achter-
zijde.
Ondertussen is aannemer Persyn opnieuw aan de slag. 
De Serpentestraat zal eind februari volledig afgewerkt 
zijn. Het leggen van de kleiklinkers op het Marktplein is 
nu volop aan de gang.
De komende weken zal de ruimte pal voor het ge-
meentehuis onder handen genomen worden en zullen 
ook de klinkers op de weg langsheen de voorzijde van 
de kerk worden geplaatst.
Momenteel wordt werk gemaakt van een aangepaste 
planning die via de verschillende kanalen (website, 
facebook, twitter, nieuwsbrief,..) wordt verdeeld. In 
grote lijnen is de opzet om het Marktplein af te werken 
in de loop van de maand mei; hierna kan gestart wor-
den in de Neerstraat. n

i   

• Farys (specifiek voor rioleringswerken)
Lieven.sandrap@farys.be - gsm 0474 13 87 29

• Persyn NV (aannemer)
Marc.vanneste@persyn.be - gsm 0497 47 59 57

• Opzichter gemeente Brakel (Tom Callant)
dorpskernvernieuwing@brakel.be - gsm 0486 64 29 76 
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Brakel app 
online 
t Iedereen die met een 
smartphone of tablet werkt, 
is vertrouwd met mobiele 
apps. Ook de gemeente Bra-
kel heeft inmiddels een 
mobiele app. Via deze toe-
passing is tal van informatie 
beschikbaar. Ook een han-
dige meldingskaart 

(schade, defecte openbare verlichting…) is voorzien.

Twee opvallende functies zijn ingesteld voor Brakelse ver-
enigingen en zelfstandigen:
• via de mobiele app zullen Brakelse verenigingen zich 
gratis verder bekend kunnen maken.
• zelfstandigen zullen een “online-winkel” 
kunnen instellen. n

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

Alle scholen worden “Octopus”
t In samenwerking met Octopusplan – een project van 
de voetgangersbeweging vzw – is beslist in de directe 
omgeving van alle scholen “Octopus-infrastructuur” te 
plaatsen. Dit moet de herkenbaarheid van 
schoolomgevingen - waar veel zwakke weggebruikers 
dagelijks aanwezig zijn - versterken. Deze infrastructuur 
wordt dit voorjaar geplaatst en dit voor een bedrag van 
afgerond 30.000 euro. n

i  francis.deboeverie@brakel.be - 055 43 17 57

Nieuwe parking in 
Nederbrakel op komst
t De gemeenteraad heeft ingestemd om een eigendom 
in erfpacht te nemen langsheen de verbindingsweg Tirse – 
Driehoekstraat. Momenteel wordt dit gebruikt voor opslag 
van materialen door de aannemer van de dorpskernver-
nieuwing. Het is de bedoeling een bijkomende parking 
met tientallen nieuwe parkeerplaatsen te creëren. Enkele 
hiervan zullen ook voorzien worden van een laadpunt voor 
elektrische wagens. n

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

Voetpaden in Meerbeekstraat en 
Kerkhofstraat worden vernieuwd
t Op 9 januari heeft de gemeenteraad ingestemd om de 
voetpaden in de Meerbeekstraat en Kerkhofstraat volledig 
te vernieuwen. Hieraan voorafgaand, zal de TMVW-Farys 
werkzaamheden uitvoeren. Opzet is dat deze werken in 
het voorjaar starten. In samenhang hiermee wordt ook een 
nieuwe asfalt voorzien vanaf het Lindeplein tot aan de aan-
sluiting van Valkenbergstraat met Twaalfbunderstraat. n

i  francis.deboeverie@brakel.be - 055 43 17 57
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Interesse in één van deze functies?
Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijvingen en de verdere procedure vindt u in de informatiebrochure bij elke vacature op 
www.brakel.be -> Economie en Werk -> Vacatures bij de gemeente.  

Stedenbouwkundige
voltijds, in statutair verband, 
niveau A1a-A3a

Deskundige burgerzaken
voltijds, in contractueel verband, 
niveau B1-B3

Zwembadbeheerder-promotor-redder
voltijds, in contractueel verband, 
niveau B1-B3

Technisch medewerker groendienst
voltijds, in contractueel verband, 
niveau C1-C3

Technisch medewerker redder
voltijds, in contractueel verband, 
niveau C1-C3

Technisch beambte schoonmaak
voltijds/halftijds, in contractueel verband, 
niveau E1-E3

Administratief deskundige stedenbouw
voltijds, in contractueel verband, 
niveau B1-B3

Deskundige cultuur en communicatie
voltijds, in contractueel verband, 
niveau B1-B3

Bibliotheekassistent (2)
halftijds, in contractueel verband, 
niveau C1-C3

Technisch medewerker sanitair/chauffage
voltijds, in contractueel verband, 
niveau C1-C3

Toezichter gemeentelijke sporthal
halftijds, in contractueel verband, 
niveau D1-D3

Gemeente Brakel gaat over tot de aanwerving van:
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING:

VOOR DE AANLEG VAN EEN WERVINGSRESERVE:

Voor elk van bovenstaande functies wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd.

Gemeente Brakel • Marktplein 1, 9660 Brakel • www.brakel.be

Monitoren Buitenschoolse 
kinderopvang gezocht
t Het college van burgemeester en schepenen zal voor de gemeentelijke 
buitenschoolse kinderopvang tijdens de maanden juli en augustus monitoren 
aanwerven voor het IBO “Het Narrenschip” Brakel + deellocatie “Het Pompulieke” 
te Horebeke. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur stellen door middel 
van het sollicitatieformulier dat op de gemeentelijke website 
www.brakel.be – welzijn – kinderopvang  terug te vinden is .
De kandidaturen worden vóór  1 mei 2017 verwacht op het secretariaat op 
het gemeentehuis of rechtstreeks in de kinderopvang, Jagersstraat 64 t.a.v. 
coördinator Annick Depraetere - kinderopvang@brakel.be
Kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn. In het bezit zijn van een monitorenbrevet 
of studeren in de sociaalpedagogische richting is een pluspunt. n

i   kinderopvang@brakel.be - 055 42 84 53 - www.brakel.be
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Huis van het Kind 
t Het OCMW van Brakel heeft sedert 2014 een samenwerkingsovereenkomst met onder andere het OCMW van Zottegem 
met betrekking tot het “Huis van het Kind”. Als inwoner van Brakel kan je een beroep doen en genieten van alle dienstverle-
ningen die dit ‘Huis van het Kind’ aanbiedt. Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren, hun 
ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken is immers een belangrijke maatschappelijke opdracht. Er zijn een 6-tal 
doelstellingen die worden beoogd:
1. aanstaande ouders, gezinnen, hun kinderen en jongeren gepast ondersteunen op het vlak van gezondheid, de ontwikke-
ling en de opvoeding van hun opgroeiende kinderen
2. de sociale, informele netwerken rondom gezinnen en hun kinderen en jongeren bevorderen en ondersteunen.
3. risico’s, problemen inzake gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en onderwijs bij kinderen vroegtijdig opsporen, opvol-
gen en verwijzen
4. infectieziekten bij kinderen voorkomen, onder meer door toediening van vaccinaties
5. werken aan de versterking van kwetsbare aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren in het kader van de 
bestrijding van kinderarmoede
6. door middel van sensibilisering en het promoten van ondersteunende maatregelen ten aanzien van aanstaande ouders 
en gezinnen met kinderen en jongeren, bijdragen aan het creëren van een gezinsvriendelijk klimaat in de samenleving.
Met andere woorden, een “Huis van het Kind” brengt een divers aanbod op het vlak van preventieve gezinsondersteuning 
bijeen, waarbij volgende zaken belangrijk zijn: 1) preventieve gezondheidszorg, 2) opvoedingsondersteuning en 3) activitei-
ten organiseren om ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen. Indien je graag meer te weten komt over wat dit allemaal 
in de praktijk betekent, kom dan gerust eens langs op het OCMW, wij kunnen je een folder alsook een overzicht bezorgen 
van de aangeboden dienstverlening en activiteiten. n

 i   055 43 15 05 (Elisa De Keyzer) of 055 43 15 04 (Melissa De Neve) of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen)

Dringend gezocht en zeer 
welkom: vrijwilligers!!! 
t Het OCMW is nog steeds op zoek naar vrijwilligers 
die zich wensen in te zetten voor de medeburgers.
Er zijn diverse aangelegenheden waarbij wij je hulp 
kunnen gebruiken, zoals de Belauto (mindermobielen-
centrale), onze gratis voedselbedeling, onze kledijwin-
kel, het bezoeken van eenzame ouderen, het afhalen 
per wagen van groenten en fruit, enzovoort. Kortom 
een hele resem aan zaken waarbij wij graag op je 
medewerking een beroep doen.
Heb je interesse? Kom dan gerust vrijblijvend eens 
langs bij het OCMW en verneem meer over de 
projecten waarvoor wij vrijwilligers zoeken. n

 i   055 43 15 05 (Elisa De Keyzer) 
of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen)

Dagverzorgingscentrum De Rijdt 
t Het Dagverzorgingscentrum (DVC) is er voor jou als je : 
- sociaal contact  en een zinvolle tijdsbesteding zoekt
- fysische of psychische problemen (bv. depressie, een-
zaamheid, gangproblematiek) hebt 
- je zorgende partner en/of kinderen wil ontlasten.
Het DVC biedt een warme huiselijke sfeer onder profes-
sionele begeleiding
Het vervoer kunnen wij regelen via De Bron ( diensten-
chequebedrijf ). Het DVC heeft een dagprijs van 23 € per 
dag , waarbij middag- en avondmaal is inbegrepen. 
Aarzel niet om contact op te nemen voor bijkomende 
inlichtingen. n

i  RVT/Rusthuis  Najaarszon  - 055 43 27 96.



rStart: Lagere school Sint-Augustinus, Driehoekstraat 42A - 9660 Brakel
Afstanden: 6-12-18-25 km • Gratis bevoorrading (zolang de voorraad strekt)

Inschrijving van 7u tot 15u • Inschrijvingsgeld: leden: € 1,10 • niet-leden : € 1,50
Organisatie: Everbeekse Wandeltochten in samenwerking met Toerisme Brakel, 

Toerisme Vlaamse Ardennen en het gemeentebestuur van Brakel
www.everbeeksewandeltochten.club - www.toerisme-brakel.be - www.brakel.be

Brakel

Vlaanderens
Mooiste 

Wandeltocht

n        Zondag 
07-05-’17
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Erfgoeddag 2017 
Thema: “Zorg”
Geneeskracht uit 
grootmoeders tijd
t Zondag 23 april (10-18 uur) zaterdag 29 en 
zondag 30 april 2017 (14-18 uur)
In het Gemeentelijk Medisch Historisch 
Museum Hieremias Triverius Brachelius.
Ingang enkel via de Spoorwegstraat
Tentoonstelling: 
• kruiden in de geneeskunde
• oude medicijnen (verpakkingen, reclames, 
zalfpotten…)
• pillenpotten en doosjes, siroopkannen…
• recepten voor hoestsiroop uit oma’s tijd.
• zalfjes van eigen bodem (zalf van Meetje 
Zalve; zalf van Amedé uit de Wante…)
• demonstratie draaien van pillen en het 
maken van zalf door apotheker De Groote 
(op 23 april vanaf 15 uur)
• alternatieve geneeswijzen en therapieën: 
pendelaars, acupunctuur, gebedsgenezers, 
De tentoonstelling is gratis te bezoeken 
met gids en ook het museum is tijdens de 
tentoonstelling gratis te bezoeken met gratis 
gidsbeurten. n

i   gary.denooze@brakel.be - 055 43 17 63

ZATERDAG

29
April

ZONDAG

30
April

ZONDAG

23
April

Erfgoedcafé 

op (Paas)zaterdag 15 april 2017 van 14 tot 17 uur.

t Oude geneeswijzen
Tijdens het erfgoedlab mag iedereen die iets speciaals heeft in 
verband met het thema zich aanbieden in het museum. Rond een 
kop koffie of thee worden verhalen genoteerd, foto’s en documen-
ten gescand en voorwerpen gefotografeerd. Men mag die achteraf 
terug meenemen. Eventueel kan men de voorwerpen ter beschik-
king stellen voor de duur van de tentoonstelling in het kader van de 
Erfgoeddag. 
Wat is welkom? 

• info over oude geneeswijzen, receptuur 
voor het zelf maken van geneesmiddelen. 
• ervaringen met kruiden, het zelf maken 
van thee, zalven en drankjes • verhalen over 
bedevaarten, wonderbaarlijke genezingen 
en  gebeden tot geneesheiligen
• verhalen over kwakzalvers (pendelaars) of 
bijgelovige praktijken • ook oude medicij-
nendoosjes, flesjes, zalfpotjes... • foto’s van 
geneesheren en apothekers uit de tijd.  • 
doosjes van poeders Mann, Wit Kruis... • spe-
cifieke medicijnen van lokale apothekers. • 
middeltjes van oma. n

Neem deel aan de nieuwe campagne 
‘Zo Dichtblij’ en doe het hart van 
Brakel kloppen!
t Van 29 april tot en met 3 juni 2017 organiseert Brakel i.s.m. 
Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en Gezinsbond de nieuwe cam-
pagne ‘Zo Dichtblij’.

De deelnemende handelaars en ondernemers zullen leuke posters 
uithangen met de slogan ‘Fijn je hier weer te zien!’. Op die manier wil 
‘Zo Dichtblij’ de inwoners bewust maken van een bruisende kern en 
detailhandel, horeca én ondernemerschap in en rond de kern op de 
juiste plaats stimuleren. Want ook diensten, creatievelingen en klein-
schalige productie brengen het centrum tot leven. Tijdens de cam-
pagneperiode belonen de deelnemende handelaars en ondernemers 
hun klanten daarom met een lot. Wij roepen de ondernemers daarom 
alvast op om hun zaak te registreren op www.zodichtblij.be   
Klanten van deelnemende handelaars zullen vanaf 29 april hun loten 
kunnen registreren op zodichtblij.be en maken kans op een lokale 
prijs. n i   www.zodichtblij.be of bij

jonathan.verspeeten@brakel.be - 055 43 17 60
kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64
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Kom mee buiten spelen! 
t We doen opnieuw mee met de buitenspeeldag op woensdag 19 april 2017. 

Het zou supercool zijn als jullie die dag komen meespelen! Tussen 14 en 16 uur zijn jullie van harte welkom op het voet-
balterrein van FC Zegelsem, Rovorst te Zegelsem. Aanmelden kan vanaf 
13.30 u zodat we tijdig om 14 u kunnen starten. We voorzien tal van toffe 
attracties voor jong en oud.
Er is maar 1 ding belangrijk: ons amuseren, spelen, sporten enz.
Er zullen terug spelletjes, springkastelen en sporten aan bod komen. Wie 
het graag wat rustiger houdt, kan knutselen in het knutselhoekje of zich 
laten schminken bij de grime. Leeftijd: 4 tot 12 jaar
De cafetaria is die dag open. Ouders kunnen dus hun kinderen vanuit de 
voetbalkantine zien spelen! Inschrijven vanaf 13 maart tot 7 april 2017 op 
www.brakel.be. Deelname is GRATIS. Opgelet: beperkt tot max. 250 deelne-
mers, om de veiligheid van onze kinderen te garanderen. n 

i   kimberley.vanlierde@brakel.be 
 055 43 17 64
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Dieren doen wonderen!
t De Kleppe biedt toegankelijke infrastructuur en ac-
tiviteiten voor sociale zorgvakanties. Wij maken werk 
van sociale tewerkstelling, zorgtoerisme en welzijn. 
Eén van onze stokpaardjes is de sociale therapie met 
de dieren. De Kleppe heeft GEEN subsidies voor per-

soneel en dagelijkse werking. Om onze dierenwerking en belevingstuin 
te optimaliseren en verduurzamen in 2017, moeten wij €10 000 verzame-
len. De Kleppe ontvangt hiervoor €5000 van Streekmotor23 ALS we eerst 
€5000 ophalen via een online fondsenwerving. ELKE euro die we dus via 
jou ontvangen, is er twee waard! Jouw steun kan wonderen doen. Doe 
een GIFT via www.streekmotor23.be.. n

i   robin.ronsyn@dekleppe.be - 0494 12 98 46

t Streekmotor23 is een nieuw 
initiatief in 23 gemeenten van 
Zuid-Oost-Vlaanderen, waar-
onder Brakel. Streekmotor23 is 
een streekfonds dat middelen 
inzamelt bij inwoners en be-
drijven om lokale initiatieven te 
steunen die mens en omgeving 
ten goede komen. n

i   robin.ronsyn@dekleppe.be
0494 12 98 46
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t Onze gemeente engageert zich, samen met twaalf buurgemeenten en met de Provincie Oost-Vlaanderen, streek-
intercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug 
te dringen. Afwachten is niet langer een optie. 

Daarom zullen we een ambitieus 
actieplan uitwerken voor een kli-

maatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Zo willen we de CO2-uitstoot op ons 
grondgebied met 40% verminderen 

tegen 2030. Daarnaast nemen we ook 
maatregelen om de negatieve effecten 

van de klimaatverandering, zoals 
erosie, wateroverlast of verdroging, 
zo veel mogelijk te verzachten. Dat 

willen we samen doen met inwoners, 
handelaars, bedrijven, verenigingen 

en landbouwers. Om dit engagement 
kracht bij te zetten ondertekenden 13 

gemeenten uit Zuid-Oost-Vlaanderen 
op 27 januari 2017 samen het Europe-

se Burgemeestersconvenant. In de loop 
van 2017 zullen we zoveel mogelijk 

mensen betrekken bij de opmaak van 
een concreet klimaatactieplan voor de 

regio en voor elke gemeente.

Klimaat: de grootste uitdaging van 
onze tijd?
Wetenschappers zijn het er over eens: 
de klimaatverandering is een feit. De 
gevolgen zijn het meest voelbaar in het 
Zuiden, maar ook wij worden regelma-
tig geconfronteerd met langere droog-
teperiodes of extreme regenval. Om 
echt rampzalige gevolgen te beperken 
moeten we de wereldwijde stijging van 
de temperatuur onder de 2 °C houden. 
Wat is er aan de hand?
Alle menselijke activiteiten zorgen 
voor uitstoot van broeikasgassen. De 
bekendste daarvan is CO2. Een groot 
deel van die uitstoot wordt door 
natuurlijke processen terug opgeno-
men. Te veel is echter te veel: we stoten 
meer broeikasgassen uit dan de aarde 
kan opnemen. Dat is de oorzaak van 
het versterkte broeikaseffect. Daardoor 
stijgt de gemiddelde aardtemperatuur 
en verandert het klimaat. De gevolgen 

van deze klimaatverandering zijn nu al 
voelbaar met extreem weer, overstro-
mingen, groeiende woestijnen, voedse-
lonzekerheid, enzovoort.
WARMER 
De klimaatverandering zorgt voor meer 
tropisch warme dagen in de zomer 
en voor minder ijs- en vorstdagen in 
de winter. Leuk voor de zonneklop-
pers onder ons, maar die extreme 
temperaturen zorgen ook voor meer 
hittestress (voornamelijk in de steden) 
en drinkwatertekort. Exotische planten 
en dieren vinden een lekker plekje hier 
bij ons en verdrijven inheemse soorten. 
Ook wespen- of muggenplagen kun-
nen voorkomen omdat de diertjes de 
zachte winters gemakkelijker overleven.
NATTER 
Meer en hevigere buien stellen onze 
rioleringen op de proef. Riolen die 
overlopen kunnen meren en rivieren 
vervuilen. Straten zullen vaker onder 

40% minder CO2
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water staan. Heuvelachtige streken 
zoals de Vlaamse Ardennen krijgen nog 
meer te maken met erosie op de hel-
lingen en wateroverlast in de lagergele-
gen gebieden. 
DROGER 
Korte, hevige buien wisselen af met 
lange droge periodes. Hierdoor komen 
beken en poelen droog te liggen, 
neemt de hoeveelheid grondwater af 
én daalt de waterkwaliteit. De vraag 
naar water zal het aanbod niet langer 
kunnen volgen, waardoor de concur-
rentiestrijd tussen industrie, landbouw, 
drinkwatervoorziening, natuurbehoud 
en recreatie toeneemt.

Zuid-Oost-Vlaanderen in actie
De gemeenten Maarkedal, Brakel, 
Zwalm, Lierde, Herzele, Sint-Lievens-
Houtem, Lede, Erpe-Mere, Haaltert en 
Denderleeuw en de steden Ronse, Zot-
tegem en Geraardsbergen onderteken-
den op 27 januari 2017 het Europese 
Burgemeestersconvenant. Ze engage-
ren zich samen om de CO2-uitstoot op 
het volledige grondgebied met min-

stens 40 procent te verminderen tegen 
2030 ten opzichte van 2011. Zij zullen 
inzetten op energiezuinig en comforta-
bel wonen en bouwen, hernieuwbare 
energie, milieuvriendelijke mobiliteit, 
duurzaam ondernemen, het promoten 
van duurzame en lokale voeding en 
een doordachte ruimtelijke planning 
met groene en levende dorpskernen. 
Prioritair is ook de aanpak van de eigen 
gemeentelijke gebouwen, het wagen-
park en de openbare verlichting. Daar-
naast worden maatregelen uitgewerkt 
om de gevolgen van de klimaatveran-
dering, zoals erosie, wateroverlast, hitte 
en droogte, te temperen. Samen met 
de Provincie, streekintercommunale 
Solva en Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen maken we in 2017 een 
klimaatactieplan op. Inwoners, hande-
laars, scholen, bedrijven, verenigingen 
en landbouwers zullen daarbij betrok-
ken worden.
Zingem, Oudenaarde, Kluisbergen, 
Ninove en Aalst ondertekenden het 
Burgemeestersconvenant al eerder en 
werkten elk een actieplan uit. 

Dat maakt dat in totaal 18 gemeenten 
in het Zuiden van onze provincie de 
handen in elkaar slaan om de klimaat-
verandering aan te pakken.

Werk mee aan een klimaatgezond 
Zuid-Oost-Vlaanderen
Ook jij kan je steentje bijdragen, 
bijvoorbeeld door je woning energie-
zuinig te maken, de auto wat vaker te 
laten staan of bewust te kiezen voor 
producten uit de regio. Als we met 
velen tal van kleine en grote inspannin-
gen leveren, wordt een klimaatgezond 
Zuid-Oost-Vlaanderen een haalbare 
kaart. Wij horen graag jouw engage-
ment en jouw mening op één van de 
participatiemomenten die we in het 
komende jaar zullen organiseren. We 
houden je op de hoogte! n

 i   www.ikbenklimaatgezond.be
www.so-lva.be

milieu@brakel.be - 055 43 17 60

13 gemeenten in 
Zuid-Oost-Vlaanderen 
kiezen ervoor
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Oost-Vlamingen kunnen gemiddeld 
323 euro besparen op hun energiefactuur 
met groepsaankoop.
t Energieleveranciers Elegant en Engie Electrabel hebben 
hun beste bod uitgebracht op de veiling van 9 februari 
2017 voor de zesde groepsaankoop van 100% groene 
stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
De meer dan 60.000 deelnemers krijgen een persoonlijk 
voorstel dat gemiddeld 323 EUR goedkoper is dan een 
doorsnee contract voor groene stroom. De uiteindelijke 
besparing zal voor iedereen anders zijn. Vooral wie nog 
nooit van energieleverancier veranderde, kan zijn energie-
kosten gevoelig doen dalen. Het aanbod accepteren kan 
tot 21 april 2017.

Resultaten van de veiling
Op donderdag 9 februari 2017 vond de veiling plaats waar 
vier leveranciers aan deelnamen. Resultaat: 
• Elegant bood voor de gezinnen de laagste prijs voor 
de combinatie elektriciteit en gas, met een gemiddelde 
besparing van 323 EUR. 
• Voor elektriciteit alleen kunnen de gezinnen gemiddeld 
112 EUR besparen bij Engie Electrabel.
• Bij de veiling voor bedrijven, zelfstandigen en verenigin-
gen deed Engie Electrabel het beste bod voor de 
combinatie van elektriciteit en gas en voor alleen 
elektriciteit. In totaal schreven 4.270 bedrijven, zelfstan-
digen en verenigingen in Oost- en West-Vlaanderen zich 

in. Ook zij zullen aanzienlijk kunnen besparen op hun 
energiefactuur.

Eenvoudig overstappen
Als je online inschreef, krijg je voor 16 maart 2017 een e-
mail met je persoonlijke besparing. Als je beslist om over 
te stappen, accepteer je het aanbod online.
Schreef je in via het gemeenteloket? Dan ontvang je van 
de Provincie voor 16 maart 2017 een brief met je persoon-
lijke besparing. Als je beslist om over te stappen, kom dan 
vóór 21 april 2017 naar het gemeenteloket en breng de 
brief, je jaarafrekening en bankrekeningnummer mee. Het 
adres en de openingsuren vind je hieronder: 
• Milieudienst, Marktplein 1 te Brakel
• Openingsuren: alle werkdagen van 8u30 tot 12u00 – 
woensdagnamiddag van 16u00 tot 19u30.

Was je niet ingeschreven, maar wil je toch nog profite-
ren van het aanbod? Voer dan je gegevens vanaf 16 maart 
2017 in op de campagnewebsite en je ziet meteen wat je 
bespaart. Je kan het aanbod meteen accepteren. n

 i   www.samengaanwegroener.be 
gratis infolijn 0800 76 101

groenestroom@oost-vlaanderen.be.
milieu@brakel.be - 055 43 17 60 
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t Het is stilaan een bekend en 
zorgwekkend verhaal. Niet alleen de 
honingbijen, maar ook de populaties 
wilde bijen en andere nectarminnen-
de insecten staan sterk onder druk. 
Door diverse redenen (o.a. gebruik 
van bepaalde bestrijdingsmiddelen, 
inteelt, Varroa-mijt…) sterft een aan-

zienlijk deel van de populatie na de 
winterperiode. 
Het belang van deze bestuivers mag 
niet worden onderschat. Een groot 
deel van onze voedselproductie 
hangt van hen af. Einstein voorspelde 
ooit dat als de bij is uitgestorven, 
mensen nog slechts vier jaar te leven 
hebben. De voedselvoorraden zijn 
zonder bestuivers inderdaad sterk 
bedreigd. Denk maar simpelweg aan 
appelen en peren.
De Provincie Oost-Vlaanderen rekent 
daarom opnieuw op het enthousi-
asme en de hulp van de steden en 
gemeenten om bijenvriendelijke 
bloemenmengsels in te zaaien. 

Je herkent een bijenvriendelijk per-
ceeltje door het infobord (zie foto). 
Gezien het groot belang voor de 
landbouwteelten kunnen ook land- 
en tuinbouwers (met landbouwnum-
mer) een bijenvriendelijk bloemen-
mengsel aanvragen.
Scholen, (natuur)verenigingen, ... 
hebben een sensibiliserende taak 
door het inzaaien in de schooltuin of 
een natuurterrein. Ook zij kunnen het 
bloemenmengsel aanvragen. Samen 
maken we er werk van! n

 i   en aanvraagformulieren: www.
oost-vlaanderen.be/bijen

Brakel wil samen 
met de provincie 
Oost-Vlaanderen 
bijenlevens redden

Zachte plastics
t Vanaf 2017 kan je op het containerpark terecht met je zachte plastics. Door deze plastics uit de diftarcontainer te laten 
reduceren we niet alleen ons restafval maar vermindert ook de CO2 uitstoot bij de verbranding.
Je sorteert de zachte plastics en brengt ze naar het containerpark, waar ze verzameld worden in grote zakken .
Er zijn 3 soorten zachte plastics:
• plastic bloempotjes en plantentrays zonder plantenresten, aarde en zand
• plastic folies
• overige zachte plastics
Wat mag wel bij OVERIGE zachte plastics: bakjes van groenten en fruit (vb. Champignon) en kaas en vleeswaren, boter-
vlootjes, HDPE flessen, kuipjes, yoghurt (potjes, dozenplastic, klein speelgoed).
Wat mag niet bij OVERIGE zachte plastics: folie, mix harde plastics, pet flessen horen in de PMD-zak. n

i  milieu@brakel.be   -  055 43 17 60
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t Het gebied ‘van Terkleppebeek 
tot Ophasseltbeek’ omvat tal van 
beekvalleien die de landschappe-
lijke verbinding vormen tussen de 
Getuigenheuvels van de Vlaamse 
Ardennen, de Zwalmvallei en de 
Dendervallei.
Om dit valleilandschap te ver-
sterken, stimuleert de provincie 
Oost-Vlaanderen samen met het 
Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen de realisatie van nieuwe 
landschapselementen. Wij zijn dan 
ook op zoek naar geschikte locaties 
voor het aanplanten van heg-
gen, houtkanten, bomenrijen, een 
solitaire boom of een hoogstam-
boomgaard - of voor de aanleg van 
een poel. Dit kan op weiland, langs 
perceelsranden, op een talud of een 
‘verloren hoek’ …
Een fijn netwerk van landschaps-
elementen maakt het landschap 
aantrekkelijker en speelt bovendien 

een belangrijke rol als leefgebied 
voor specifieke planten- en dier-
soorten, zoals de vinpootsalaman-
der, de sleedoornpage, de eikelmuis 
of de steenuil en ook voor jachtwild. 
De landschapselementen kunnen 
tegelijk dienst doen als schaduw-
plaats voor vee.
Ben je eigenaar van percelen in dit 
valleigebied? Kunnen nieuwe land-
schapselementen er tot hun recht 
komen? Neem dan contact op met 
Jonathan Vercruysse van Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen, 055 
20 72 65, jonathan.vercruysse@rlva.
be. Hij bekijkt met jou de mogelijk-
heden op maat. 
De kaart toont de afbakening van 
het projectgebied. Binnen het 
beschikbare budget geven we 
voorrang aan locaties in de onmid-
dellijke omgeving van de water-
lopen. Deze realisaties worden tot 
80% gefinancierd door de provincie 

Oost-Vlaanderen en passen in het 
project ‘Gestroomlijnd Landschap, 
projectgebied Terkleppebeek-Op-
hasseltbeek. 
Het projectgebied omvat van zuid 
naar noord de valleien van
• de Terkleppebeek, de Molenbeek 
– Kalsterbeek – Binchebeek en 
zijbeken, 
gesitueerd in Brakel - Everbeek, 
Goeferdinge en Zarlardinge en met 
monding in de Dender ter hoogte 
van Geraardsbergen
• de Ophasseltbeek, de Molenbeek – 
Pachtbosbeeek – Moenebroekbeek 
en zijbeken, gesitueerd in Brakel-
Parike, Zottegem - Potaardeberg, 
Herzele - Assestraat, Lierde, Geraar-
dbergen - Ophasselt/Smeerebbe 
- Vloerzegem en met monding in de 
Dender ter hoogte van Zandbergen. n

 i   www.oost-vlaanderen.be/
gestroomlijndlandschap

milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Gezocht! 
Locaties in de valleien van de Terkleppebeek tot de Ophasseltbeek voor 
nieuwe boomgaarden, heggen, houtkanten, bomen of poelen
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Bib scoorde 
prima in 2016
t Het aantal actieve gebruikers van de 
bib steeg in 2016 verder tot 4.111. Maar 
de groei in uitleningen is spectaculair te 
noemen. Maar liefst 139.093 items werden 
ontleend, bijna 10 % meer dan in 2015. 
Dat is vooral te danken aan de collectie 
muziek en film die sinds januari vorig jaar 
gratis te ontlenen is. Heel wat mensen 
maken daar dankbaar en gretig gebruik 
van. Ook de e-boeken op e-reader namen 
een mooie start. n

i   brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Digitaal op reis
t Als je (meer) wil weten over het
voorbereiden van je reis met behulp van 
goede apps en websites, ben je welkom op de infosessie van 16 
mei, van 13u30 tot 15u30. Wouter Eykerman is je gids en vertelt ook 
hoe je tablet of smartphone je op je bestemming kan helpen. Super 
interessant en gratis. Vooraf wel reserveren.n

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

Fris literair talent in 
de rode zetel

t Op donderdag 1 juni, om 20u,
 verwelkomen we heel graag Lara Taveirne in 

de bib. Haar debuut ‘De kinderen van Calais’ 
was een schot in de roos en goed voor de 
Debuutprijs 2015. Met haar 2de roman ‘Hotel 
zonder sterren’ bevestigde ze haar naam als 
nieuw Vlaams literair talent. Lara Taveirne 
vertelt vol verve over haar werk als auteur en 

regisseur. Gratis toegang maar graag vooraf reserveren. n

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

Live muziek in de bib
t Ook dit voorjaar zijn er concerten in de bib die focussen op een onderdeel van de cd-collectie.
Op donderdag 20 april, om 20u, staat muziek uit Brazilië centraal. Bruchoroës is een veelzijdig ensemble, bestaande uit 
Pierre Gevaert en diverse muzikale vrienden, dat choromuziek vertolkt op gitaar, mandoline, fluiten, pandeiro, cava-
quinho en percussie. Op zondag 21 mei klinkt tijdens een aperitiefconcert, om 11u30h, muziek voor zang en piano 
van onder meer A. De Boeck, S. Barber, F. Schubert en L. Bernstein. Uitvoerders zijn de bekende tenor Philip Defranq en 
pianiste Gineke De Praetere, leerkracht aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen.
Beide concerten zijn gratis maar vooraf reserveren is gewenst. n

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

DONDERDAG

1
Juni

20 uur

DINSDAG

16
Mei
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t De elektrische fietsen veroveren meer en meer het straatbeeld.  Maar is die elektrische fiets wel een fiets 
of spreken we van een gemotoriseerde fiets of hebben we met een ‘speed pedelec’ te maken? Met dit artikel 
willen we je een duidelijk antwoord geven op deze en andere vragen. 

Een fiets kunnen we definiëren als een rijwiel met twee of drie wielen, dat ons in staat stelt om ons te verplaatsen 
van punt A naar punt B, en dit zonder behulp van een hulpmotor, of met behulp van een elektrische hulpmotor 
met een maximum vermogen van 1 kW en een maximum snelheid van 25km/u. 

Alle andere twee – of driewielers vallen niet onder de categorie fiets.  Dit betekent ook dat wanneer je rijwiel niet 
meer onder de definitie van een fiets valt je aan meer vereisten moet voldoen om je met je rijwiel, gemotori-
seerde fiets of ‘speed pedelec’, op de openbare weg te mogen begeven. In onderstaande tabel vind je een mooi 
overzicht terug van deze vereisten en dit per categorie. 

WAT MAX. SNELHEID AANDRIJVING/MOTOR VEREISTEN OPENBARE WEG

Fiets met elektrische 25 km/u tot 0.25 kW Geen rijbewijs nodig
hulpmotor   Geen certificaat van overeenstemming (COC)
   Verkeersregels fietser volgen

 
Gemotoriseerde fiets  25km/u tot 1 kW 16 jaar en geen rijbewijs
(= rijwiel met twee    Indien de elektrische motor ook werkt zonder 
of meer wielen)   trappen = verzekering burgerlijke 
   aansprakelijkheid noodzakelijk. Indien niet 
   wordt een familiale verzekering aangeraden. 
   COC = verplicht
   Verkeersregels fietser volgen

Bromfiets klasse 45 km/u tot 4 kW 16 jaar
‘speed pedelec’   Rijbewijs AM (bromfiets) of B verplicht
   Indien de elektrische motor ook werkt zonder 
   trappen = verzekering burgerlijke 
   aansprakelijkheid noodzakelijk. Indien niet  
   wordt een familiale verzekering aangeraden. 
   Inschrijving verplicht = nummerplaat
   Helm verplicht voor bestuurder en passagier
   Geen kinderen jonger dan 3 jaar vervoeren
   Kinderen tussen 3 en 8 jaar worden vervoerd 
   met een geschikt beveiligingssysteem
   COC verplicht

Is mijn elektrische fiets wel een fiets?
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Uit de tabel kan je afleiden dat het dragen van een helm 
enkel verplicht wordt bij het rijden met een speed pedelec.  
Als lokale politie raden wij alle gebruikers van fietsen, al dan 
niet met hulpmotor en van elektrische fietsen aan altijd een 
helm te dragen en opvallende kledij of fluo hesje.  Op deze 
manier val je niet alleen beter op als (zwakke) weggebruiker, 
maar draag je bij tot je eigen veiligheid op de weg. 
Je speed pedelec kan je inschrijven door het formulier aan-
vraag tot inschrijving van een bromfiets of lichte vierwieler 
in te vullen en over te maken aan DIV.  Het is het meest 
eenvoudig dat je aan je  
verzekeringsagent vraagt om het formulier tot inschrijving 
over te maken via internet (WebDIV).  Het formulier is te vin-
den op de website van FOD Mobiliteit, maar kan eveneens 
gratis bekomen worden bij:
• de firma die het voertuig levert,
• de verzekeringsmaatschappij die de burgerlijke aansprake-
lijkheid dekt,
• de stations voor automobiele inspectie,
• de stations voor automobiele inspectie,  ter gelegenheid 
van een keuring voor verandering van titularis en/of cor-
rectie,
• de DIV zelf.
Indien je omtrent het inschrijvingsformulier nog met vragen 
zit, kan je je wenden tot help.div@mobilit.fgov.be.  Als bewijs 
van je inschrijving zal je een kleine nummerplaat ontvan-
gen. 
Het certificaat van overeenstemming, COC, waarborgt dat 
het voertuig met de Europese technische voorschriften 
overeenstemt.  Bewaar dit document op een veilige plaats, 
je moet het document niet op zak hebben tijdens de ver-
plaatsingen met je fiets.  Wanneer je een gemotoriseerde 
fiets of een speed pedelec koopt, vergeet dan niet het 
certificaat te vragen.
Veel ‘fiets’plezier. 
(bron: http://www.euromex.be/safety-world/is-mijn-
elektrische-fiets-een-fiets ,  http://mobilit.belgium.be/nl/
wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/faq_elektri-
sche_fietsen en  http://mobilit.belgium.be/fr/resource/
aanvraag_tot_inschrijving_van_een_bromfiets_lichte_vier-
wieler). n

i   info@pzbrakel.be - 055 42 60 00

Is mijn elektrische fiets wel een fiets?



 W
ijz

ig
in

ge
n 

en
 fo

ut
en

 v
oo

rb
eh

ou
de

n 
• A

an
 g

ee
n 

en
ke

le
 a

fb
ee

ld
in

g 
ku

nn
en

 re
ch

te
n 

w
or

de
n 

on
tle

en
d 

• d
es

ig
n 

&
 p

rin
t |

 d
ru

kk
er

ij 
su

rd
ia

co
ur

t 

Wedstrijdvraag
Langs welke weg werd deze foto genomen?

 

Verstuur je antwoord voor 1 juni 2017 naar 
Toerisme Brakel, Marktplein 1 - toerisme@brakel.be

 en win misschien een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag : 
Reyns Christine - Boterhoekstraat 11, 9620 Zottegem

(Het juiste antwoord was “Triene”.)

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

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN 
VAN HET CONTAINERPARK:

woensdag 5 juli 2017 (kermis Nederbrakel)
vrijdag 21 juli 2017 (nationale feestdag)

dinsdag 15 augustus 2017 (OLV Hemelvaart)
woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)

zaterdag 11 november 2017 (wapenstilstand)
dinsdag 26 december 2017 (tweede kerstdag)


