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het gemeentebestuur

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

www.
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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

B

B

De OCMW-raadsleden

De gemeenteraadsleden

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
Sabrina De Bock - medewerker
Tel.: 055 43 17 54 - sabrina.debock@brakel.be
Technische Dienst
Katia Bernagie - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Stedenbouwkundige - 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
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 tkint - 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

Openingsuren
OCMW B
RAKEL
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).

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

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

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

B

Brandweer Brakel

BRANDWEE
R
Brakel
Zon
e Vla
amse A
rdennen

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

Secretariaat
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
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

Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

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 07 - vanessa.roosen@ocmwbrakel.be

B

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.

Belauto: 055 43 15 00

B

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

B

Buitenschoolse kinderopvang

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

B

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

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.
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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
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
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.

B

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!)

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap
	
  

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

Openingsuren van het zwembad
Dinsdag van 8 u. tot 12 u.
Woensdag van 8 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19:30 u.
Donderdag van 8 u. tot 12 u.
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DINSDAG

November

16

Herdenking
wapenstilstand
gesneuvelden WO1

ZONDAG

November

15

ZATERDAG

November

Officiële opening van
het gemeentelijk historisch museum Hieremias
Triverius Brachelius
februari

21

ZATERDAG

Herfstwandeling
Brakel

4

ZONDAG

100
jaar

Aanplant
geboortebos

Viering 100-jarige
Henriette “Zuster Andrea” Eeckhaut

Januari

Nieuwjaarsreceptie
voor de Brakelse
inwonders

6

ZATERDAG

December

22

Uitreiking brevetten
en eretekens vrijwillige
brandweerdienst

ZATERDAG

November

8

December

Hulde aan het
mijnwerkersmonument

28

Prijsuitreiking
“Dag van de recyclant”

28

Brevetuitdeling
Rode Kruis afd. Brakel

WOENSDAG

Dag van de
recyclant

MAANDAG

December

7

ZONDAG

Januari

ZATERDAG

2e Middenstandscongres

Februari

Gemeente Brakel op Facebook
t Begin dit jaar is de gemeentelijke

Facebook online gegaan (Gemeente
Brakel). Via de Facebookpagina is het
mogelijk om snel informatie onder (in het
bijzonder) Brakelaars te verspreiden. Dat
deze pagina een antwoord biedt aan een
behoefte bij de bevolking, blijkt alvast
uit het feit dat meer dan 420 burgers zich ondertussen gelinkt
hebben aan deze pagina. Er is gekozen om geen reacties te laten
verschijnen, teneinde de neutraliteit van dit kanaal te vrijwaren. n

i

Asfalteringswerken 2015
op komst
t De gemeenteraad dd. 9 februari 2015 keurde
onderstaande lijst van asfalteringen goed:
Kanakkendries-Wolvenweg (kruising), Donkweg,
Nieuwstraat, Cordenuitstraat, Oolstraat,
Maandagstraat. De raming voor deze werken
bedraagt 167.264 euro. Na het gunnen der
werken aan een aannemer, kunnen deze –
vermoedelijk – dit voorjaar starten. n

i

Vernieuwing Kuiterlos en
Ceutericklos op komst
t De gemeenteraad dd. 9 februari 2015 keurde “het bestek” (last-

voorwaarden en gunningswijze) goed betreffende het vernieuwen van de Kuiterlos en Ceutericklos. De raming voor dit project
is 868.305,78 euro. Zodra de aannemer gekend is, zal ook nog
een informatiemoment met de omwoners worden gehouden
teneinde het vervolgtraject toe te lichten. Het is de opzet om de
werken dit voorjaar te zien aanvangen. n

i

rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 80

rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 80

Nog assistentiewoningen beschikbaar in Rusthuis Najaarszon
t Iedereen droomt ervan om oud te mogen worden in de allerbeste omstandigheden.

Vroeg of laat wordt uw woning te groot en wilt u uw leven een andere wending geven, waardoor u meer tijd overhoudt voor uzelf en de zaken die u leuk vindt. Campus
De Rijdt biedt u een uniek concept: wonen in een uiterst aangename omgeving, terwijl u geniet van een professionele dienstverlening die helemaal op maat van de inwoners is gesneden. Dit in het centrum van Nederbrakel, dichtbij tal van dienstverleners
en met directe aansluiting op het openbaar vervoer. Daarenboven grenst de campus
aan het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen waar u van de natuur kan genieten. De assistentiewoning (volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers) 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 continue een woonassistent aanwezig die
door elke bewoner steeds kan worden gecontacteerd via het intern oproepsysteem.
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. Ondertussen zijn reeds een 15-tal woningen verhuurd. n

i

toerisme@brakel.be - 055 43 17 63

tracy.debacker@najaarszon.be - 055 43 27 93
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jurgen.demets@brakel.be - 055

43 17 50

Hoe een woningonderzoek opstarten?
t Elke woning die men verhuurt moet aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen voldoen. Als dit niet het geval is kan de

burgemeester deze ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. Een woningonderzoek wordt aangevraagd door de bewoners, een belanghebbende derde of op initiatief van de gemeente. Na de schriftelijke aanvraag kan de gemeente nagaan
of het verzoek gegrond is door zelf ter plaatse te gaan. Indien het verzoek gegrond is wordt een woningonderzoek aangevraagd bij Wonen-Vlaanderen. Een onderzoeker zal dan langskomen om de woning aan een controle te onderwerpen. Op
basis van deze controle brengt Wonen-Vlaanderen een advies uit aan de burgemeester. De betrokkenen worden hiervan
op de hoogte gesteld en krijgen de mogelijkheid mondeling of schriftelijk hun argumenten kenbaar te maken.
De eigenaars krijgen de tijd om de gebreken te verhelpen. Daarna neemt de burgemeester een besluit: de woning is
geschikt, ongeschikt (gebreken nog niet verholpen - ontruiming is niet nodig - de woning mag niet opnieuw verhuurd
worden zolang de gebreken aanwezig zijn) of ongeschikt en onbewoonbaar (ernstige gebreken die een gevaar vormen
voor de inwoners zijn nog niet verholpen – woning moet ontruimd worden - de woning mag niet opnieuw verhuurd
worden zolang de gebreken aanwezig zijn). De woning wordt na het besluit opgenomen in de lijst van ongeschikte/
onbewoonbare woningen. Na één jaar opname zal de eigenaar een heffing verschuldigd zijn. Het besluit kan opgeheven
worden door het afleveren van een conformiteitsattest. Voor meer informatie kan u terecht op de website van Wonen
Vlaanderen (https://www.wonenvlaanderen.be/. Voor aanvragen tot een woningonderzoek is een formulier beschikbaar
op de gemeentelijke website onder www.brakel.be > bouwen en wonen > ruimtelijke ordening > wonen huisvesting. n

i
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sarah.vanmuylem@brakel.be - 055 43 17 79

Sluikstorten
t Sluikstorten is verboden en strafbaar. Zo eenvoudig is dat. En toch ontsieren plastic zakjes met huisafval,

blikjes en ander afval de laatste jaren steeds meer onze straten. En één sluikstort trekt weer andere aan.
Daar moeten we samen iets aan doen. Zo maken we wonen en leven in Brakel opnieuw een stuk prettiger.
Wat is sluikstorten?
Zodra je ergens afval achterlaat, opslaat of stort op
een manier die niet aan het politiereglement voldoet,
spreken we van sluikstorten. Enkele voorbeelden:
huishoudelijk afval dumpen in afvalkorven op openbare plaatsen, frituurolie of andere vloeistoffen in de
rioolputten gieten, afval aan de (gesloten) toegangspoorten van het containerpark achterlaten.

Hoe reageren bij sluikstorten in je buurt?
Verwittig de dienst milieu via mail of telefoon
(milieu@brakel.be of 055.43.17.60). De technische
diensten ruimen het zwerfvuil dan zo snel mogelijk
op. Er wordt getracht, in samenwerking met de lokale
politie, om de dader(s) te identificeren. De gemeente
plaatst ook sensibilisatieborden in de wegbermen om
dit maatschappelijk probleem te voorkomen. n

Wat kan het kosten?
Naast de veroordeling tot het betalen van een boete
door het Parket zal de dader ook moeten opdraaien
voor het opruimen van het afval aan een tarief van
200 euro per begonnen kubieke meter. Met andere
woorden kan de rekening hoog oplopen.

Milieu 10

i

milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Strengere regels voor
verbranden in open lucht
Dit kan
je minimum
€ 200 kosten!

t Op 4 oktober 2014 werd het verbod op verbranding in open lucht een pak

strenger. Tot nu toe mocht je in open lucht nog plantaardige afvalstoffen verbranden die afkomstig waren van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of
ontginning van terreinen en eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden,
als die ter plaatse werden verbrand. Vanaf 4 oktober 2014 mag dat niet langer.
Vanaf 4 oktober 2014 mag biomassa-afval afkomstig van het onderhoud van
tuinen onder geen enkele omstandigheid nog in open lucht verbrand worden. Er
worden nog enkele heel specifieke uitzonderingen voorzien waar de verbranding
in open lucht omwille van technische of sociale redenen niet uitgesloten kan
worden:
• Wanneer nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment
• In natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter
plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel
• Van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval
niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is
• Van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur, en van onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen. Er dient dan wel
voorafgaandelijk een toelating aan de gemeente gevraagd te worden.
• Van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik
van een barbecuetoestel of voor het gebruik van een sfeerverwarmer
• Van dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering
van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten
De nieuwe bepalingen zijn opgenomen in een nieuw hoofdstuk 6.11 in Titel II
van het Vlarem. In dit hoofdstuk vindt u ook nog enkele bijkomende voorwaarden (o.a. meldingsplicht) over het verbranden in open lucht. De afstandsregels uit
art. 89 van het Veldwetboek en art. 99 van het Bosdecreet blijven onverminderd
van kracht.
Alle info over verbranden in open lucht vindt u ook terug op de website www.
stookslim.be. n
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Doe jij het al zonder pesticiden?
t Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor

alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden
buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu.
Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen
pesticiden meer. Concreet betekent dat dat naast de
openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs
hun terreinen pesticidenvrij onderhouden. Maar ook
jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper
houden.
Must met meerwaarde.
Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen
een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het
behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook
onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen als kinderen,
jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke
gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het
gebruik van pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om
ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van
goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen
en branden.
Hoe pak je het aan?
Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig
onderhoud van je tuin, oprit en terras maakt een efficiënt,
pesticidenvrij beheer mogelijk.

Tip 1: Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn
Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje
van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo
trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld
bladluizen of slakken.
Tip 2: Verhard zo weinig mogelijk.
Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je
tuin.
Tip 3: Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke
plaatsen. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.
Tip 4: Gebruik alternatieven.
Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is
van organisch materiaal en water. Branden werkt ook
goed.
Surf eens naar www.vmm.be/zonderisgezonder.
Je vindt er praktische tips over het bestrijden van
ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen
zonder pesticiden. n
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Servicegids info

INFORMATIEBLAD - Servicegids

het gemeentebestuur

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

Service 2

B

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

B

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

www.
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De nieuwe servicegids
Beste Brakelaar,
In de gedigitaliseerde maatschappij van vandaag wordt ook van het gemeentebestuur verwacht dat we 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat staan.
Het gemeentehuis permanent open houden is uiteraard geen optie. Wel kan u,
wanneer het u past, op elke moment van de dag informatie vinden of opvragen.
Om aan deze behoefte tegemoet te komen werd in februari 2014 een nieuwe
gemeentelijke website gelanceerd. www.brakel.be kreeg een nieuwe look,
conform de gemeentelijke huisstijl. We blijven echter verder werken om het de
burger zo eenvoudig mogelijk te maken om informatie te vinden.
Daarom hebben wij maandenlang gewerkt aan een ‘servicegids’. Deze brochure
geeft op een heel overzichtelijke wijze aan welke voorwaarden dienen vervuld
te zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde producten of diensten op het
gemeentehuis. Er wordt ook een termijn aangegeven opdat u vooraf zicht zou
krijgen op de concrete uitvoering. Daarnaast is het voor tal van producten en
diensten mogelijk “de transactie” van achter uw computer op te starten. Dit kan
vermijden dat u een (onnodige) verplaatsing naar het gemeentehuis dient te
maken (met dito kosten en tijdsverspilling). U kan de servicegids vinden op het
startscherm van de gemeentelijke website www.brakel.be.
Wij willen u in deze huidige tijd, waarin ieder van ons onder tijdsdruk staat, een
alternatief bieden. Uiteraard bent u steeds welkom op het gemeentehuis.
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Waar kan je de gids vinden?
Je kan de gids downloaden op www.brakel.be
In de servicegids zijn tientallen producten en diensten te vinden. Het vooraf raadplegen van
de gemeentelijke servicegids kan u én een verplaatsing naar het gemeentehuis én het
aanschuiven aan een loket besparen. Indien u hieromtrent twijfelt, kan u met de bevoegde
dienst voorafgaandelijk aan een bezoek aan het gemeentehuis telefonisch contact nemen
(bij voorkeur in de namiddag zodat wij u nog beter te woord kunnen staan).
U kan het overzicht van de telefoonnummers op het gemeentehuis
vanaf pagina 18 van de servicegids vinden.

Service 6

In 3 stappen geholpen...
1) surf naar www.brakel.be
2) klik in de linkerkolom op “Servicegids”
3) bekijk de servicegids op uw computer
of kies de afdrukbare versie (zie ook pag 14).

Noordhoek Elst
Service 7

Bevolking
Financiën

Elke gemeentedienst

Milieu
Secretariaat

Burgerlijk
e stand

Bij uw laatste bezoek aan het gemeentehuis heeft u
zeker en vast de kleuren opgemerkt die u op het bord
bij het binnenkomen van het gemeentehuis kan vinden.
Aan de voet van dit bord vertrekken lijnen in
dezelfde kleuren die u helpen de desbetreffende
dienst te vinden.

Ruimtelijke ordening

Openbare werken

Service 8

krijgt kleur!
Deze kleuren komen terug in de servicegids.
Zo kan u in de gids kleurgewijs op zoek gaan naar het
product waarover u meer uitleg wenst binnen die
gemeentedienst.

Ook alle contactgegevens per dienst zijn er terug
te vinden.

telefoonnummer van uw contact
e-mailadres van uw contact

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

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
Sabrina De Bock - Medewerker
055 43 17 54
sabrina.debock@brakel.be

Openbare werken
Katia Bernagie - Afdelingshoofd grondgebiedszaken
Stedenbouwkundige
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

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
Sarah Van Muylem - GIS-ambtenaar
055 75 57 79
sarah.vanmuylem@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker
055 43 17 58
christelle.demooi@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
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56
joris.bakkaus@brakel.be
Christiane tkint - Adm. medewerker
055 43 17 55
christiane.tkint@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
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TOERISTISCH INFOKANTOOR (naast gemeentehuis)
Toerisme - Cultuur - Informatie/Communicatie
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

BUITENDIENSTEN
Basisschool Parike en kleuterschool Everbeek
055 42 30 94
veerle.decouvreur@gbsbrakel.be
Sporthal “de Rijdt”
055 42 31 98
wim.dewael@brakel.be

ben.devlieger@brakel.be

Kinderopvang “Het Narrenschip”
055 42 84 53
kinderopvang.brakel@skynet.be
Recreatiedomein “de Rijdt”
0471 11 85 94
wesley.vanderlinden@brakel.be
Gemeentelijke bibliotheek
055 42 12 45
brakel@bibliotheek.be
Zwembad “Poseidon”
055 42 46 48
zwembad.poseidon@skynet.be
Technische dienst - depot
055 42 51 66
Brandweer
055 43 13 13 of 100 & 112
brandweer.brakel@skynet.be
PWA
055 60 29 00

rudy.sadones@telenet.be (thuis)

myriam.vanwinnendaele@brakel.be

Politie
055 42 60 00 of 100

Service 10

info@pzbrakel.be

Steeds bereikbaar!
Internet

Op www.brakel.be kan u 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht voor alle informatie over de
gemeente Brakel. We willen voorkomen dat u voor niets aan de balie staat of onnodig meerdere keren moet
terugkomen. Ons advies is dan ook om altijd eerst www.brakel.be te raadplegen. Ook via het e-loket
(www.brakel.be > e-loket) kan u heel wat attesten en uittreksels aanvragen, deze worden u dan per post
toegestuurd. Thuis geen internet? U kunt gebruik maken van internet in de gemeentelijke bibliotheek.

Telefoon

Via onze rechtstreekse nummers zijn wij van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16
uur bereikbaar (op woensdagnamiddag van 16 tot 19.30 uur).
Onze medewerkers proberen uw vraag direct te beantwoorden. Als dat niet lukt, verbinden zij u door naar
de juiste persoon.

E-mail

Op uw mail krijgt u binnen vijf werkdagen een antwoord of ontvangstmelding.

Loketten

Onze loketten zijn open van
maandag tot en met vrijdag van 8 tot 12 uur
en op woensdagnamiddag van 16 tot 19.30 uur.
Dienst vreemdelingenzaken is open van
maandag tot en met donderdag van 8 tot 12 uur
en op woensdagnamiddag van 16 tot 19.30 uur.
Gelieve wel rekening te houden met het feit dat het op
woensdagnamiddag meestal wel extra druk is aan de loketten.
Dit kan de wachttijden laten oplopen.

Service 11

Onze nieuwe servicegids,
boordevol servicenormen!
Hoe deze servicenormen lezen?
Een voorbeeld:

“het onderwerp van de dienstverlening”
Uittreksel uit het strafregister
“de door de dienst zelf voorgestelde termijn”
Model 1 – direct | Model 2 - 2 werkdagen
“betalingen/handelingen om deze dienst te kunnen afleveren.”
Voorleggen identiteitskaart; kan enkel afgeleverd worden aan betrokkenen of aan
derde persoon die door betrokkene is gemachtigd.
Of anders omschreven: om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen
dient u uw identiteitskaart voor te leggen. Het uittreksel kan enkel afgeleverd
worden aan de betrokkene of aan een derde persoon die door de betrokkene
is gemachtigd.
“aanvraag/melding/documenten op internet”
Dit kan ook worden aangevraagd via www.brakel.be> E-loket> e-loket strafregister
Het uittreksel wordt u dan toegestuurd via de post. En bovendien kan dit u
een verplaatsing naar het gemeentehuis besparen.
“meer informatie”
Service 12
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De printversie
Wanneer je op “Servicegids” hebt geklikt, opent de bookletversie van de servicegids. Onderaan de eerste
pagina kan je klikken op “Printversie”.
Vervolgens wordt er een nieuw bestand geopend dat je kan afdrukken indien lezen op een scherm niets
voor jou is.

Service 14

Waarom lang
aanschuiven...
Met de
servicegids
was je al
geholpen !
Pollutie 15

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

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

Marktplein 1 - 9660 Brakel.

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

wij ..u. is Brakel
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Wijzigingen en fouten voorbehouden • Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend • design & print | drukkerij surdiacourt

Ik heb de volgende melding:

35
EVERBEEKSE
WANDELTOCHTEN

Wandelen op en naast hellingen
van de Ronde van Vlaanderen

3 Vlaanderens
Mooiste Wandeltocht
e

Brakel

Zondag 26 april 2015
Start: 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.be - www.toerisme-brakel.be - www.brakel.be

Bermbeheer
t In Brakel zijn er verschillende kilometers bermen die onder de

bevoegdheid van de gemeente vallen. Een gepast beheer biedt dus
heel wat kansen op vlak van fauna en flora. Al sinds 1984 bestaat het
Bermbesluit waarin bepaald staat dat openbare besturen verplicht
zijn een natuurvriendelijk beheer toe te passen op de bermen die
eigendom zijn of aan hun beheer worden toevertrouwd en dit uiteraard zonder gebruik van pesticiden of herbiciden. Dit beheer start
vanaf 15 juni voor de eerste maaibeurt en vanaf 15 september voor de
tweede maaibeurt. Echter zijn deze maaiperioden voor de fauna en
flora niet steeds de beste waardoor bepaalde vegetatie geen zaden
kan vormen. Daarom besliste de gemeente Brakel om een bermbeheerplan te laten opmaken. De bermen werden geïnventariseerd en
ingedeeld in categorieën waardoor er een verschillend maaibeheer zal
worden toegepast op basis van de potenties op vlak van natuurwaarden. Concreet zullen de meeste wegbermen gemaaid worden vanaf
15 mei voor de eerste maaibeurt en vanaf 15 september voor
de tweede maaibeurt. Uiteraard telkens met afvoer van het maaisel.

Landbouwfolie
t Landbouwers kunnen in de maanden februari, mei en november nog steeds

terecht op het containerpark voor het aanbrengen van landbouwfolie. Echter is
dit vanaf februari 2015 betalend. Bij het aanbrengen van landbouwfolie en/of
grof huisvuil (eventueel samen met ander afval) geldt volgende belasting:
• je biedt je aan binnen categorie 1: 5 euro
• je biedt je aan binnen categorie 2: 10 euro
• je biedt je aan binnen categorie 3: 15 euro
De zones worden als volgt vastgelegd:
• 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.
Van zodra de gratis beurten (voor het aanbrengen van ander afval dan grof huisvuil en/of landbouwfolie) zijn opgebruikt komt bovenop deze belasting ook nog volgende belasting bovenop:
• t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt;
• vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt;
• vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt.
Deze tarieven worden aangerekend op de diftarfactuur en je ontvangt een ticket dat je voorlegt aan de toezichter ter
controle. n
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Echter is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal straten een
apart maairegime vereisen. Enerzijds zijn dit straten die maar vanaf 1
juli zullen gemaaid worden en een tweede maaibeurt vanaf 1 oktober. Anderzijds zijn er een beperkt aantal straten die maar gemaaid
zullen worden om de 2 jaar en dit vanaf 15 oktober. De kaarten en
het bermbeheerplan staan op de gemeentelijke website zodat je
gemakkelijk kan terugvinden wanneer jouw straat zal gemaaid
worden. Uiteraard kunnen de werken niet overal op hetzelfde
moment uitgevoerd worden zodat een aangepaste rijstijl aangewezen is in die straten waar de vegetatie wat hoger staat. Dit in het bijzonder in volgende straten, die maar om de 2 jaar gemaaid worden:
Bijstierstraat • Brakelbosstraat • Brouwierstraat • Ceutericklos •
Hayestraat • Kanakkendries • Kokerbergstraat • Nieuwpoort •
Perreveld • Roensveldstraat • Rosbos • Tenbergen • Thijsweg •
Toepkapelstraat • Oude Blekerij.
Het volledige bermbeheerplan kan je raadplegen
op www.brakel.be n

i

OK

PMD Zakken

t Door de ophaler wordt er onze
aandacht op gevestigd dat er tijdens
de PMD-ophalingen binnen het I.Vl.Agebied heel wat inwoners PMD-zakken
van andere intercommunales aanbieden. Deze zakken zullen geweigerd
worden en dan ook een weigeringssticker opgekleefd krijgen (binnenin de
weigeringssticker staan de opties “foute
inhoud”, “foute zak”, “verpakking aan de
buitenkant”).
De juiste zak zie je hierboven, voorzien
van het logo van I.VL.A. n

milieu@brakel.be - 055 43 17 60

i

milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Neem in 2015 opnieuw deel aan ‘met belgerinkel naar de winkel’
t Van 25 april tot 30 mei 2015 organiseert Brakel in samenwerking met Bond Beter

Leefmilieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de campagne “Met Belgerinkel naar de
Winkel”.
Met deze campagne willen we klanten van de handelszaken in Brakel aanmoedigen
om vaker met de fiets of te voet boodschappen te doen. Deze campagne motiveert
inwoners bovendien om meer bij afzonderlijke detailhandels te winkelen. Zo draagt de
campagne op diverse domeinen bij aan de leefbaarheid van onze
gemeente.
Klanten die te voet of met de fiets winkelen, worden door
de handelaar beloond met een Belgerinkel-sticker met
unieke code. Na registratie van deze code via www.belgerinkel.be maakt men binnen de 24 uur kans op een Belgerinkelprijs. Deelnemers die het moeilijk hebben om via het internet
te registreren, kunnen de stickers op een spaarkaart kleven en
deze deponeren in de spaardozen bij de milieudienst op
het gemeentehuis. Deze inwoners maken dan kans op
de unieke Belgerinkel-fiets en andere prijzen.
Een lijst van de deelnemende handelaars zal
vanaf het begin van de campagne te raadplegen
zijn op de gemeentelijke website en
facebookpagina. n

i

milieu@brakel.be - 055 43 17 60
Milieu 15

Brakelse
geschenkbon

SENIO

RENG

IDSBr
akel

t Heel wat gelegenheden zijn aanleiding om iemand

een geschenk te geven. Het geschikte geschenk
vinden is echter niet altijd gemakkelijk. De Brakelse
geschenkbon kan je veel moeite besparen ! De
bonnen hebben een waarde van 10, 25 of 50 euro
waarmee je het gewenste bedrag kan samenstellen.
Je kan er heerlijk mee gaan eten, gezellig shoppen,
een reisje boeken, je interieur restylen, je lekker laten
verwennen en zoveel meer ... bij meer dan 60 Brakelse
handelaars. En het aantal groeit nog steeds ! (zie www.
brakel.be/economie-en-werk/geschenkbon). Deelnemende handelaars kan je tevens herkennen aan deze
sticker:
De geschenkbonnen kan
je aankopen bij de dienst
Toerisme - Marktplein 1
(Open op maandag tot
vrijdag van 8 tot 12u – 13
u tot 16 .30 u., behalve op
woensdag van 8 tot 12 u.
en van 16 u tot 19.30 u.).
Vanaf nu kan je ook betaDEELNEMER
GESCHENKBON len met bancontact.
BRAKEL
Winkels/horecazaken
kunnen zich nog steeds
inschrijven als deelnemende handelaar. Dit kan op www.brakel.be/economie-en-werk/geschenkbon. n
Met steun van:

kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64
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t Het gemeentebestuur van Brakel heeft in

samenwerking met de seniorenraad een overzichtelijke seniorengids opgemaakt die moet bijdragen
tot het informeren van medioren / senioren.
Gemeente, politie en OCMW bieden heel wat
diensten voor senioren aan. Daarnaast zijn er nog
heel wat andere organisaties in en buiten Brakel
waar senioren voor hulp terecht kunnen. In de seniorengids bundelt Brakel alle dienstverlening voor
55-plussers in één handig naslagwerk.
Elk gezin waarvan minstens 1 lid 55 jaar of ouder
is, ontvangt gratis één seniorengids. Indien je geen
gids ontvangen hebt, kan je steeds een exemplaar
afhalen op dienst toerisme – Marktplein 1
Wij zijn van mening dat de gids niet alleen voor
medioren / senioren , maar ook voor hun naasten
nuttig kan zijn.
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Seniorengids
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We maken de gids dan ook graag voor iedereen
beschikbaar. De gids zal te downloaden zijn op de
gemeentelijke website www.brakel.be. n

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

GEMEENTELIJK MEDISCH-HISTORISCH MUSEUM

Hieremias
Triverius
Brachelius
VAN KLISTEERSPUIT TOT HYPERBAARTOESTEL

Kruiden en artsenijen
Geneeskrachtige planten waren de eerste
medicijnen en de apotheker beschikte
over de kennis om op die basis en met
enkele artsenijkundige stoffen, siroop,
zalf, poeders, en pilletjes te maken. Dat
alles werd in prachtige potten en kruiken
gebracht.
De chirurgie
Tot in de 16de eeuw bestond de geneeskunde bijna uitsluitend uit purgeren,
klisteren (lavement) en aderlaten. Dat
waren de enige bekende middelen om
“het kwade” uit het lichaam te halen. De
ziekteverwekkers kon men maar bestrijden als men ze kende. De microscoop
maakte bacteriën en minuscule schurftmijten zichtbaar. Voor de virussen was
krachtiger apparatuur nodig. De chirurgie
begon met de zilveren messen van het
Parijse bedrijf Grangeret. Zij maakten een
speciaal mes waarmee de Franse Koning
Lodewijk XIV aan de aars geopereerd
werd. Dat leverde hen het garantiemerk
“Couteau du roi” op. Amper vanaf 200 jaar
geleden is er sprake van verdoving. De
tandarts liep de kermissen af om mensen
van hun tandpijn te verlossen, zonder
verdoving, tenzij wat jenever. Het was dan
ook een kermisattractie.

i

Urologie, proctologie, NKO, oftalmologie,
gynaecologie, … het komt allemaal aan
bod en zelfs alternatieve geneeswijzen
hebben een geschiedenis
Geneesheiligen
De gelovige volksmens had het volste
vertrouwen in de heiligen om van zijn
problemen verlost te geraken. Uit deze
volksdevotie zijn enkele mooie folkloristische gebruiken ontstaan. De geutelingen
van Elst zijn daar een treffend bewijs van.
Praktisch :
Het museum wordt open gesteld door:
De Orde van Triverius en de Geschied- en
Heemkundige Kring Triverius, BrakelLierde -Horebeke.
Het museum is open elke laatste
zondag van de maand (behalve in
december) van 14 tot 17.30 u. - gratis
gidsbeurt om 15 u.
Het museum is ook open op afspraak.
Toegangsprijs: 3 euro/pers.
Groep (min. 10 pers.) & 65+ : 2 euro/
pers.
Kinderen, jongeren en studenten: gratis
Catalogus: 5 euro inclusief één toegang.
Gidsbeurt op afspraak: 20 euro
(minimum 10 en maximum 30 deelnemers per gids).

en reservatie voor groepsbezoeken met gids toerisme@brakel.be - 055 43 17 63
Allerlei 17

t Dit jaar gaat de buitenspeeldag door op woensdag 1 april 2015 van 13 u. tot 16.30 u. aan
sporthal “de Rijdt” en kinderopvang “Het Narrenschip”. Het Gemeentebestuur organiseert de
buitenspeeldag en zet kinderen en jongeren aan om buiten te spelen in hun onmiddellijke
woonomgeving. Kinderen kunnen naar hartenlust springen op trampolines, rondrijden op
gekke fietsen, basket, baseball spelen (opblaasbare games), Bungee runnen, enz.
Groep 1: Kleuters tot en met het tweede leerjaar: IBO - Jagersstraat 64
(opvang in het IBO gaat zoals altijd door tot 18.30 u)
Groep 2: Kinderen van 3de tot 6de leerjaar: Sporthal “de Rijdt”
Geen reden om binnen voor tv te blijven zitten want Ketnet, VTMKZOOM en Nickelodeon
gaan op zwart! Inschrijven op www.brakel.be; deelname is gratis. n
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De belauto

kimberley.vanlierde@brakel.be – 055 43 17 64

GEVRAAGD

MENSEN DIE ZICH WI
LLEN INZETTEN VOOR
VRIJWILLIGER WORD
DE MEDEBURGERS.
EN VOOR DIVERSE PR
WIL JE EEN
OJECTEN? NEEM DA
N CONTACT OP MET
HET OCMW.

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

i

055 43 15 0

Aanbod van te koop zijnde 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. Zegelsem, “ Hauwstraat “, (weiland), 3e Afdeling, Sectie B, nr. 558, 8 a 50 ca groot. Gelegen aan de Hauwstr. en Buurtweg 29.
3. Zegelsem, “ Landuyt “, (bouwland), 3e Afdeling, Sectie A, nrs. 599 B en 599 C, 12 a 50 ca groot.
Gelegen aan de Hauwstraat.
4. Michelbeke, “ Wijmeersch “, (bouwland), 5e Afdeling, Sectie A, nr. 376 G, 23 a 81 ca groot. Gelegen aan Boembeke.
5. Everbeek, “ Hasoisveld “, (bouwland), 7e Afdeling, Sectie C, nr. 1.364, 24 a 00 ca groot. Gelegen aan de straat Hemelrijk. n

i

055 42 31 70 (notaris Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel)
De Bib 19
OCMW
Allerlei
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Filip de Fleurquin in concert
t Singer-songwriter Filip de Fleurquin woont reeds enkele jaren

in de Vlaamse Ardennen. Sinds de jaren ’70 staat hij op tal van
podia. Zo maakte hij onder andere deel uit van ‘Mon en de Vieze
Gasten’. Zijn muziek is te vinden op diverse cd-albums en wordt
soms omschreven als ‘americana-roots’ alhoewel ze niet altijd in
een hokje te vangen is en voortdurend evolueert. De pers over
zijn laatste album ‘Telephone Booth Hotel’: ‘In de ware traditie van
de verteller. Een beetje majeur, een snuifje mineur. Gentse
Americana gebotteld in de Vlaamse Ardennen.’
‘... Filip de Fleurquin componeert met hetzelfde coloriet als de Latemse Emile Claus ooit schilderde...’
DONDERDAG
Op donderdag 26 maart, om 20u, is Filip de Fleurquin samen met H.T. Roberts in onze bib!
Graag vooraf reserveren. n

i

26

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

Maart

20 uur

Kris Van Steenberge met ‘Woesten’
t Met zijn verbluffende debuutroman ‘Woesten’ viel Kris Van Steenberge meteen in de

prijzen: Bronzen Uil, , Vlaamse Debuutprijs, Publieksprijs … De talrijke herdrukken bewijzen dat het boek ook enorm in de smaak valt bij de lezers. ‘De prijzenregen is geen toeval.
‘Woesten’ heeft de allures van een voldragen roman die niet alleen de Eerste Wereldoorlog
als decor heeft maar vooral een zedenroman is, en ook wel een thriller over broederliefde
én de zoektocht van twee broers naar de moordenaar van hun moeder.’ (Frank Hellemans).
Woesten is inderdaad één van die topboeken tegen de achtergrond van W.O. I, net als ‘Oorlog en terpentijn’ van Stefan Hertmans en ‘Post voor mevrouw Bromley’ van Stefan Brijs.
De Lierse auteur (met familiebanden in Brakel) komt naar onze bib op dinsdag 21 april, om
20u. Een avond om niet te missen! Graag vooraf reserveren. n

i

21

DINSDAG

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

April

20 uur

Een grappige jeugdboekenweek …
t De jeugdboekenweek - met als thema ‘humor’ -

is volop
bezig. Op woensdag 25 maart, om 14u, kunnen kinderen
vanaf 5 jaar genieten van de kindertheatervoorstellling ‘Gekko!’
door Studio Gekko.
Kinderen vanaf 9 jaar zijn welkom in de bibbioscoop
(leeszaal) om 18u voor de grappige
boekverfilming ‘Dagboek van een loser 3’. Gratis maar graag vooraf reserveren. n
WOENSDAG

i

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

25
Maart

14 uur
Bib 20

31

Tijd voor een
muzikaal aperitief!

MAANDAG

MAANDAG

Mei

April

April

Mei

11.30 uur

De bib maakt je mediawijs: aan
de slag met je tablet/smartphone
t Op maandag 20 en 27 april en 4 mei, telkens van 13.30u

tot 16u, zijn er in de bib workshops van Tablet Service. Je leert
er heel praktische zaken als: apps installeren en verwijderen,
fotobewerking, foto’s delen, sociale media … Voor wie zelf geen
tablet meebrengt, zijn er toestellen voorhanden. Je schrijft in
voor de volledige reeks van 3 workshops en betaalt hiervoor 5
euro. Een activiteit van Bibliotheken Vlaamse Ardennen met de
steun van het Streekgericht Bibliotheekbeleid Provincie OostVlaanderen. n
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& inschr.: brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

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

Digitale trends: ben jij helemaal mee?
t Ja, je kent Facebook en Twitter inmiddels wel...

3

WOENSDAG

Juni

Maar wat weet je van Pinterest of Snapchat?
Weet je wat Windows 10 te bieden heeft en hoe het nu zit
met Google Glass of de i-watch?
Ken je de nieuwste apps en trending webtools als Tinder?
Ilse Depré was jarenlang actief in de bibsector en specialiseerde
zich in digitale media. In de infosessie op woensdag 3 juni, om
20u, brengt ze een boeiend overzicht van de laatste trends op
digitaal vlak.
Zo maakt de bib je weer een stukje mediawijzer …
Graag vooraf reserveren. n
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4

MAANDAG

t De succesvolle reeks aperitiefconcerten start
in 2015 op zondag 31 mei, om 11.30u. Drie
muzikanten uit de streek vormen een pianotrio
en vertolken heerlijke muziek van Jozef Haydn
(Zigeunertrio) en Franz Schubert (eerste
pianotrio). We hoorden ze jaren geleden al in
onze bib en vorig jaar waren ze van de partij in
Maarkedal met Grupetto: Sergio Rogier (viool),
Valentijn Biesemans (cello) en Jan Lust (piano).
Schrijf je tijdig in en geniet van deze zondagse
verwennerij! n
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20 27

ZONDAG

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

Allerlei
Bib 21 7

20 uur

Olsa Brakel–KV Mechelen
1/8 finale beker van België

t Voor Olsa Brakel is het bekersprookje helemaal voorbij. De derdeklasser mocht wel dromen van

een nieuwe stunt, maar KV Mechelen bleek op 3 december ll. finaal met 2-3 te sterk.
Het gemeentebestuur wil langs deze weg de spelers feliciteren voor het behaalde resultaat in
deze beker van België. Het bestuur en de medewerkers van Olsa Brakel krijgen een pluim voor de
puike organisatie! n
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Het echtpaar Roger en Anna
Van Der Meulen - Roelandt
Jubilea 22
22
Jubilea

Het echtpaar Willy en Liliane
De Bleeker - Machtelinckx

65

Het echtpaar Maurice en Maritha
Geenens - Delbarre

60

Het echtpaar Martin en Elisabeth
Vergucht - Herman

60

Het echtpaar Henri en Nellij
Vekeman - Gijselinck

50

Het echtpaar André en Jeannine
Goditiabois - Malfroidt

50

Het echtpaar Arsène en Monique
De Clercq - D’Hondt

50
Jubilea 23

Het echtpaar Willy en Rita
Roelandt - Van Wijmeersch

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

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

Wedstrijdvraag
Hoeveel wandelaars zullen er op zondag 26
april 2015 deelnemen aan de 3e Vlaanderens
Mooiste Wandeltocht in Brakel

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

Verstuur je antwoord vóór 24 april 2015 naar de
toeristische dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel
en win misschien een prachtige prijs.
Winnaar vorige wedstrijdvraag:
P. Limpens - Oudenaardsestraat 75, 9660 Brakel.
(juiste antwoord was 1100 meter)

Foto cover: Thierry Brenders - Wijzigingen en fouten voorbehouden • Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend • design & print | drukkerij surdiacourt

Ik heb de volgende melding:

