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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

Bezoek ons op

www.
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TITELVOEREND BURGEMEESTER/VOORZITTER GEMEENTERAAD
DE CROO Alexander - 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 - Warande 40 bus/ 0201- 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
Christine D’HAEYER - Geraardsbergsestraat 84 - 055 42 27 67 - CD&V
Pascal MACHTELINCKX - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld
Fernand DETANT - Edg. Tinelstraat 13 - 055 42 40 00 - 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

B

B

De OCMW-raadsleden

De gemeenteraadsleden

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
Leen DE LANGHE
Geutelingenstraat 5 - 0473 23 91 94 - 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

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
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
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
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Politie Brakel

De OCMW administratie

Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
info@pzbrakel.be
Dringende gevallen 101
Onthaalpunt Brakel: Dorpstraat 82 te Horebeke.
Open van 8 u tot 12 u (maandag tot vrijdag)
en van 9 u tot 12 u op zaterdag.

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

B

Brandweer Brakel

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

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

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

B

Openbare Bibliotheek

Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45
brakel@bibliotheek.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 07 - vanessa.roosen@ocmwbrakel.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

Buitenschoolse kinderopvang

B

Woonzorgcentrum Najaarszon

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

Bruno Schollaert - Voorzitter
0495 10 93 94 - bruno.schollaert@najaarszon.be
Linda Lemaitre - Directeur
055 43 27 90 - linda.lemaitre@najaarszon.be
Tinneke De Schamphelaire - Hoofdverpleegster
055 43 27 00 - tinneke.deschamphelaire@najaarszon.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.

B

Gemeentelijk Onderwijs

B

Drugspreventie & begeleiding PISAD

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

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

Informatie 4

B

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

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!)

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)

B

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 PWA-kantoor
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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Zomervakantie
in sporthal De Rijdt
zwem- & omnisportkamp

Zomervakantie in
sporthal De Rijdt
Kleutersportkamp

26

WOENSDAG

Augustus

3

AED of automatische
externe defibrillator
geplaatst in sporthal
De Rijdt te Brakel.

25

ZONDAG

Oktober

ZATERDAG

Oktober

I Giocatori te gast in
Zegelsem
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Fakkeltocht

Kerstmarkt
19 december 2015 van 17 tot 23u. - Markt Brakel

Kom de warme en gezellige kerstsfeer opsnuiven en laat je verrassen door de vele
sympathieke exposanten.
t

Kerstmarkt Brakel wordt een geslaagde combinatie van lekkernijen, originele geschenken en ideeën voor kerst,
veel leute en plezier en fijn shoppen. Er valt heel wat te beleven op deze sfeervolle kerstmarkt! Ballon-kerstman,
kerst-schmink , lichtjesstoet, orkest, kinderkoor, animatie en workshops verzorgd door diverse standhouders,...
Kortom, animatie voor iedereen en gezellig snuisteren in de stands:
Au Toi • CD&V Brakel • FC Kruisstraat Brakel • Restaurant Marjon • 6 Viso Cor Mariae • Schutters der Vlaamse
Ardennen • De Spoorwegpuffers • Deraedt Philippe • Enfleur • Marktkafee • Bloembinderij Ixora • KTA Brakel •
vzw Evervrienden • La Vie Tartisane • Grotezus • Gros/Bravo Brakel • Sp.a Brakel • Jokri Brakel • De Scheefsmijters
• De Brakelse witvisvissers • Victoria Groep • Vlaams Belang Brakel • JH Alfa • Young Flames • SV Everbeek • Tattoo
Mie • Allard Ingrid • Kookclub Parfait • Klokhuis vzw • WTC De pedaalvrienden • Dynamo Den Druppel • Diggie vzw
• Café ‘t Zwart Licht • Jong VLD Brakel-Lierde • Kapsalon L-Line • Straf Broerke • Café ’t Amusement • Voetbalclub
Standaard Michelbeke • N-VA Brakel • Wit gele kruis vzw • MVC Chalet De Rijdt • Rode Kruis Brakel • Cansse Capiau
FV • Kleimierke • Judo Kadan • De Clercq Carine (The Windows) • Supportersclub Elias Van Breusegem • KH De Eendracht • De Hengelbengels • Sport Xtreme • Van de Maele Melissa • Beautylounge Chezo • Badmintonclub Brakel •
Scouts Brakel • Olsa Brakel • Rotary Club Brakel Zwalmvallei • The sisters in law • Supportersclub Berten De Klippel •
Di-Bijoux • Hair & Body Care Ellen
Het gemeentebestuur van Brakel stelt de tentjes gratis ter beschikking. n

i
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toerisme@brakel.be - 055 43 17 63

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

Vroeg of laat wordt je woning te groot en wil je je leven een andere wending geven, waardoor je meer tijd overhoudt voor jezelf en de zaken die je leuk vindt. Campus De Rijdt biedt
je een uniek concept: wonen in een uiterst aangename omgeving, terwijl je geniet van een
professionele dienstverlening die helemaal op maat van de inwoners is gesneden. Dit in
het centrum van Nederbrakel, dichtbij tal van dienstverleners en met directe aansluiting op
het openbaar vervoer. Daarenboven grenst de campus aan het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen waar je 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 continu
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. Er zijn nog een 5-tal woningen beschikbaar. n

i

tracy.debacker@najaarszon.be - 055 43 27 93

Nieuwe rioleringswerken op komst
t De gemeenteraad van 30 oktober 2015 keurde het voorontwerp goed van de rioleringspro-

jecten “Schuddewee” en “Sassegembeek” (Laaistok en directe omgeving).
Daarnaast zijn ook de projecten van “Kroonstraat” en “Kuiterlos – Ceutericklos” in een vergevorderd administratief stadium en kunnen deze projecten wellicht in de loop van 2016 van start
gaan. n
rut.vanderstraeten@brakel.be - 055 43 17 80

i

Gemeente Brakel verkoopt
t De gemeenteraad van 21 september 2015 heeft beslist over te

gaan tot de verkoop van:
1. Nederbrakel - Wielendaalstraat 14 - appartement voordien gebruikt
als “Strijkwinkel”. Dit zal samen met het appartement aan de rechterzijde worden verkocht.
2. Elst - Lepelstraat thv kruispunt Sint-Apolloniastraat - een perceel
gelegen in woongebied met landelijk karakter (opp: 12a87ca)
3. Elst - Geutelingenstraat - het gewezen schoolhuis op een perceel
gelegen in het woongebied met landelijk karakter.
Daarnaast verkoopt de gemeente ook de gewezen pastorij te
Zegelsem.
Momenteel worden deze verkopen administratief uitgewerkt.
Zodra meer info beschikbaar (o.a. datum van verkoop,
minimumprijs...) , zal dit op de gemeentelijke website
www.brakel.be te vinden zijn. n

i

jurgen.demets@brakel.be - 055 43 17 50
Allerlei 8

Onderzoek naar leegstand
t De gemeente heeft de voorbije maanden een structureel onderzoek naar leegstand gevoerd. Opzet is in kaart te
brengen welke woningen momenteel niet bewoond worden. De “houders van de zakelijke rechten” (i.e. de eigenaar(s))
kregen hieromtrent een schrijven waarin op basis van de door de gemeenteraad goedgekeurde indicaties werd
meegedeeld waarom een woning zou kunnen opgenomen worden op het leegstandsregister.
Hierop werd de kans gegeven een wederantwoord in te dienen. Het is dan aan het college van burgemeester en
schepenen om hierin een beslissing te nemen. Vele woningen werden hierdoor van het leegstandsregister geschrapt.
Anderen bleven opgenomen op dit register. In vele gevallen was dit toe te schrijven aan een (beperkt) aantal
vergelijkbare situaties. Enkele voorbeelden:
“mijn woning wordt momenteel verbouwd en ik zal deze betrekken na de werken”
“de woning wordt goed onderhouden, maar er woont inderdaad niemand”
“de woning is recent verkocht en binnenkort zal iemand deze komen bewonen”
De opname in het leegstandsregister is een momentopname, dit betekent dat de woning op het moment van
het onderzoek niet gebruikt werd voor de functie waarvoor deze vergund werd (= wonen).
Deze opname valt hoegenaamd niet te vergelijken met onderzoeken naar de woonkwaliteit van woningen
(bij een klacht van gebrekkige woonkwaliteit) of onderzoeken naar krotwoningen.
De opname in het leegstandsregister is dan ook geen oordeel over of een woning al dan niet het gepaste onderhoud
krijgt. Enkel de woonfunctie die al dan niet wordt ingevuld staat centraal in het onderzoek. n

i

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

Dorpskernvernieuwing
Stand van zaken op 26 oktober 2015

tHet college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 26 oktober 2015 het bestek voor de
dorpskernvernieuwing ontvangen van het ontwerpbureau BRUT. Het is nu wachten op de offerte van EANDIS voor
het vernieuwen van de openbare verlichting.
Ondertussen zijn ook de andere nutsmaatschappijen (EANDIS, Telenet, Proximus) hun werken aan het voorbereiden.
Tijdens de werken zal daarnaast ook nog op het tracé van de nieuw aan te leggen riolering een archeologisch onderzoek dienen te gebeuren. De omvang van dit archeologisch onderzoek zal echter beperkter zijn dan de studie van
2015 op het Marktplein.
Zodra de bestekken van riolering en openbare verlichting ontvangen, kunnen deze op een volgende gemeenteraad
besproken worden. Op voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad, start dan de publicatie van de overheidsopdracht. Na gunning van de werken aan een aannemer, kan de planning der werken opgesteld worden en
hieromtrent overleg gehouden worden met de omwonenden en zelfstandigen.
Het ontwerp van de dorpskernvernieuwing is op de gemeentelijke website te vinden via www.brakel.be > bouwen
en wonen > dorpskernvernieuwing. n

i

jurgen.demets@brakel.be - 055 43 17 50
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De kansenpas voor de schoolgaande jeugd
t Voor wie?

Voor elke leerling woonachtig te Brakel tot en met 7e
jaar secundair (ongeacht waar je naar school gaat) én
waarvan de ouders voldoen aan onder andere de inkomstencriteria.
Voor welke schoolactiviteiten?
Alle ééndaagse en alle meerdaagse schoolactiviteiten,
alsook aankoop/huur boeken en kopies.
Per leerling en per kalenderjaar is de maximale tussenkomst van het OCMW beperkt tot € 200,00.

Kostenvergoeding?
Binnen de maand nadat je de factuur van de school hebt
ontvangen, moet je deze binnenbrengen bij het OCMW,
samen met het bewijs van je betaling. Je krijgt dan 50%
door het OCMW terugbetaald.
Deze termijn moet gerespecteerd worden, anders is er
geen terugbetaling mogelijk.

OCMW 10

Hoe zo’n kansenpas bekomen?
Door langs te komen op het OCMW van Brakel, Marktplein 26 te 9660 Brakel. Openingsuren: elke werkdag van
08u00 tot 11u30. In de namiddag na afspraak.
Een maatschappelijk werker zal nagaan of je in aanmerking komt om een kansenpas te verkrijgen. Uiteraard is
de nodige discretie verzekerd.
Een kansenpas is geldig gedurende één kalenderjaar,
tenzij er zich wijzigingen voordoen (financieel, gezinssituatie, enzovoort). Vergeet dus niet om elk kalenderjaarjaar opnieuw langs te komen op het OCMW!
Mee te brengen?
• Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden om
inkomsten te bewijzen van alle leden van het gezin (met
kinderbijslag, studiebeurzen en onderhoudsgelden voor
kinderen ten laste wordt er geen rekening gehouden) +
de twee recentste aanslagbiljetten van de belastingen.
• Een bewijs van de afbetaling van uw woning.
• Een bewijs van huishuur van de laatste twee maanden

: schrijf je opnieuw in voor 2016 !!!
Welke inkomsten komen in aanmerking?
• Er wordt rekening gehouden met inkomsten uit onroerende en roerende goederen
(van alle leden van het gezin), zoals o.a. lonen, pensioenen, werkloosheidsvergoeding...
• Afhankelijk van jou gezinssituatie, dien je onder een bepaalde
inkomensgrens te blijven:
1 volwassene + 1 kind
€ 1.300,00
1 volwassene + 2 kinderen € 1.600,00
2 volwassenen + 1 kind
€ 1.800,00
2 volwassenen + 2 kinderen € 2.100,00
Per bijkomend kind wordt er € 300,00 bijgeteld.
• Er wordt geen rekening gehouden met studiebeurzen,
kinderbijslag en onderhoudsgelden voor kinderen ten
laste en medische kosten.
• Het bedrag van de huurprijs dat 1/3 van het inkomen overschrijdt,
wordt in mindering gebracht van het inkomen,
om te vergelijken met de inkomensgrens.
• Als je over een eigen huis beschikt dat afbetaald is,
wordt het inkomen met 1/5 verhoogd, om te vergelijken
met de inkomensgrens. n
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055 43 15 05 (Elisa De Keyzer)
055 43 15 07 (Vanessa Roosen)
055 43 15 04 (Melissa De Neve)
055 43 15 03 (Guy Schittecatte)

De Sociale Kruidenier
t Dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het

OCMW van Oudenaarde, kunnen Brakelse inwoners een
beroep doen op de Sociale Kruidenier ‘De Kaba’.
Het OCMW van Brakel wenst hiermee een koopkrachtondersteuning te geven aan de Brakelse inwoners.
Mensen die aan de kansenpasvoorwaarden voldoen,
kunnen langskomen bij het OCMW om een specifieke
kansenpas aan te vragen voor de ‘De Kaba’. Afhankelijk van
je gezinssituatie en mits een geldige kansenpas afgeleverd door het OCMW van Brakel, kan je per week voor een
gelimiteerd bedrag aankopen doen en kan je gratis
producten verkrijgen. De aangeboden producten (allerhande voedingsmiddelen, verzorgingsproducten enzovoort) zijn goedkoper dan in de ‘gewone’ winkels, aange-

zien het OCMW van Brakel een gedeelte van de kostprijs
ten last neemt. ‘De Kaba’ is gelegen te 9700 Oudenaarde,
Sint-Walburgastraat 9 en is open op maandag van 13u30
tot 18u30 en op donderdag van 9 tot 12 uur. Let wel: zonder een geldige kansenpas afgeleverd door het OCMW
van Brakel, kan je ‘De Kaba’ niet bezoeken. Naast deze
sociale kruidenier blijft eveneens de gratis voedselbedeling in Brakel ook bestaan. Indien je denkt in aanmerking
te komen: contacteer het OCMW!n
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055 43 15 05 (Elisa De Keyzer)
055 43 15 07 (Vanessa Roosen)
055 43 15 04 (Melissa De Neve)
055 43 15 03 (Guy Schittecatte)

Brakel en Vergroot de Hoop
schenken 810 euro aan
kankerbestrijding.

Nieuw
pictogram
voor vochtige
doekjes
t Vochtige doekjes worden massaal door het

toilet gespoeld maar vaak zijn ze daar niet
geschikt voor en veroorzaken ze verstoppingen in leidingen en pompen. Een nieuw
Koninklijk Besluit legt een aantal testen op
om na te gaan hoe snel ze desintegreren en
biologisch afbreken. Producten die een van
de testen niet doorstaan, moeten op hun
verpakking het nieuwe pictogram dragen.
Drie miljoen euro per jaar, dat is het bedrag
dat Belgische waterzuiveraars spenderen aan
het ontstoppen en herstellen van pompen
die vastzitten door het samenklitten van
vochtige doekjes. Om nog maar te zwijgen
van de ecologische schade in de waterloop
wanneer ongezuiverd afvalwater moet
overstorten doordat de pompen hun werk
niet naar behoren kunnen doen. Maar ook
in de particuliere leidingen veroorzaken ze
verstoppingen waardoor u vaker een ruimer
moet inschakelen. Om de consument beter
te informeren, treedt er op 1 juli 2016 een
Koninklijk Besluit in voege waarin een aantal
testen worden omschreven die de snelheid
meten waaraan de doekjes desintegreren en
biologisch afbreken. Slaagt een product niet
voor een van de testen, dan moet het een
pictogram vermelden dat aangeeft dat het
niet mag doorgespoeld worden. Er geldt nog
wel een overgangsperiode waarin producenten zich kunnen aanpassen en bestaande
voorraden mogen verkocht worden, maar
alleszins zal de consument het pictogram
vanaf volgende zomer stelselmatig zien
verschijnen in de winkelrekken. n
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t 1 oktober 2015 – Het was deze zomer extra druk op het contai-

nerpark van Brakel. En dat lag niet enkel aan het mooie weer. Ook deze
zomer kon iedereen namelijk zijn taxussnoeisel komen afgeven, zodat
dit verwerkt kan worden tot het kankerbestrijdende middel Taxol. Een
actie waarvoor Brakel samenwerkt met Vergroot de Hoop. Op 1 oktober werd de opbrengst overhandigd aan Minister Jo Vandeurzen.
De actie Vergroot de Hoop, Verklein de Kanker verzamelt al tien jaar
snoeisel in heel België en heeft in die 10 jaar tijd al 50.000 chemotherapieën bijeen gesnoeid. Met het taxussnoeisel steunt Brakel
ook het goede doel. Vergroot de Hoop laat namelijk de opbrengst
van de taxusophaling zoveel mogelijk terugvloeien naar de deelnemende steden en gemeenten, die dat geld dan kunnen storten
aan een goed doel dat kanker bestrijdt.
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen kreeg uit handen van Vergroot de Hoop ambassadrice
Lynn Wesenbeek een cheque overhandigd ter waarde van 429.230
Euro. Dat is dus opnieuw een mooi bedrag dat naar kankerbestrijding gaat, al had het nog veel meer kunnen zijn. Bart Van Hulle
van Vergroot de Hoop: “In Vlaanderen duiken steeds meer wildsnoeiers op die illegaal taxus snoeien, waardoor vele giften niet
naar kankerorganisaties gaan. Zo is er helaas meer dan € 100.000
niet naar kankerbestrijding gegaan.”
Hedwin De Clercq, schepen van Milieu van Brakel: “Dit jaar steunen
we op deze manier Kom op tegen Kanker. We danken de inwoners
om opnieuw zo massaal te doneren, en starten binnenkort met de
voorbereidingen van de actie 2016. We zullen dan opnieuw een
extra inspanning doen om de actie lokaal bekend te maken, want
in de strijd tegen kanker telt elke meter.” n
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milieu@brakel.be of tel. 055 43 17 60

milieu@brakel.be of tel. 055 43 17 60
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t Wil jij snel en eenvoudig geld uitsparen? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van

het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Zo bespaar je gegarandeerd een mooi bedrag op je energiefactuur én draag je je steentje
bij voor een beter milieu. Een win-winsituatie, toch?
Hoe gaat zo’n groepsaankoop in zijn werk? Door een groot aantal deelnemers samen te brengen, kunnen we een contract
afsluiten met een energieleverancier dat goedkoper is dan de meeste standaard-contracten. Hiervoor organiseren we een veiling tussen energieleveranciers. De leverancier die ons het scherpste tarief kan voorleggen, is de winnaar van de veiling. Hoe
meer deelnemers, hoe groter de korting zal zijn. Sluit je dus zeker aan!
Volledig vrijblijvend! Ben je overtuigd? Schrijf dan vanaf 3 november 2015 in via www.samengaanwegroener.be. Inschrijven
kan tot en met 1 februari 2016. De veiling vindt plaats op 2 februari 2016. Je beslist daarna pas of je het aanbod aantrekkelijk
genoeg vindt. Ga je in op het voorstel? Dan brengt de Provincie Oost-Vlaanderen de overstap in orde. Het aanbod accepteren
kan tot 31/03/2016.
Meer info: Ook de gemeente Brakel ondersteunt dit initiatief, en dit al voor de vijfde keer op rij. Tot en met 1 februari 2016
kan je eenvoudig en vrijblijvend inschrijven. Voor meer informatie over dit initiatief, telefoneer naar het gratis infonummer
0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 17 uur, maandag tot 20 uur) of e-mail je vraag naar groenestroom@oost-vlaanderen.be.
Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeentelijke milieudienst je graag verder. Openingsuren: alle werkdagen
van 8 tot 12 uur en op woensdag van 16 tot 19.30 uur. Breng zeker je laatste eindafrekening voor energie mee! Daar vinden
we immers alle gegevens terug om jouw inschrijving te kunnen doen. n
milieu@brakel.be of tel. 055 43 17 60
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Stop het sluikstorten
t Een wandeling langs een prachtige

holle weg tussen Zegelsem en Opbrakel...
prachtige natuur, landbouwers die met
man en macht hun gewassen telen, schitterende vergezichten... Een zalige wandeling!
Hiervoor komen tal van mensen van ver
en dichtbij naar ons mooie Brakel. Helaas
treffen we dit ongeloofwaardige geval van
sluikstorten vast midden in een maïsveld
(zie foto cover). We treffen de landbouwer
aan... verstomd, boos, verontwaardigd...
Wie doet zoiets? Wie moet dit opruimen?
Wat gaat dat kosten? Veel vragen maar
gelukkig (is dat wel een juiste omschrijving?) kunnen we de dader identificeren.
De lokale politie stelt een proces-verbaal
op waarbij de rekening zal volgen door de
sanctionerende overheid.

De gemeentelijke diensten ruimen het
zwerfvuil op waarbij de rekening van 200
euro zal volgen. De landbouwer laat ons
echter ook weten dat er mogelijk sporen
van verontreiniging in het voedsel van zijn
dieren is terechtgekomen. De rekening
hiervoor kan oplopen tot verschillende duizenden euro’s! Een bezoek aan het containerpark had in dit geval maximum 15 euro
gekost. Is dit het allemaal waard vragen wij
ons af? Is het nu niet genoeg geweest om
ons prachtige Brakel te besmeuren met
allerhande zwerfvuil en sluikstort? Afval
kost geld, ook voor het gemeentebestuur!
Als we bewust aankopen, beter recycleren,
goed sorteren kunnen we de kosten voor
het afvoeren van afval minimaliseren. Je
inspanningen zullen beloond worden! n
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milieu@brakel.be
055 43 17 60

Sportelen 2016
t De gemeentelijke seniorenraad orga-

niseert in nauwe samenwerking met de
sportdienst een ruim sportaanbod voor
alle Brakelse 55-plussers.

Wandelen:
(vertrek om 14u : ± 7 km.): 3 maart
(Geutelingenwandeling - café ’t Hoekske
te Elst), 14 april (kerk Opbrakel), 21 april
(Knelpuntenwandeling - locatie nog te
bepalen), 12 mei (kerk Zegelsem), 9 juni
(Zomerwandeling - kerk Everbeek-Beneden), 8 september (kerk Michelbeke),
13 oktober (kerk Parike) en 10 november
(sporthal ‘de Rijdt’)

Fietsen:
(vertrek aan sporthal de Rijdt om 14u : ±
25 km.): 24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni,
22 september en 27 oktober 2016

Petanque:
op maandag van 14u tot 16u: 11, 18, 25
april - 2, 9, 23, 30 mei - 6, 13, 20, 27 juni - 5,
12, 19, 26 september en 3, 10, 17, 24, 31
oktober 2016 (domein de Rijdtmeersen)
• Deelname aan het Sportelpakket 1 (fietsen, wandelen en/of petanque) is gratis.

BBB-Total Body:
op maandag van 13.30u tot 14.30u: 22,
29 februari - 7, 14, 21 maart - 11, 18 april
- 2, 9, 23, 30 mei - 6, 13, 20, 27 juni - 5,
12, 19, 26 september - 3, 10, 17, 24, 31
oktober - 7, 14, 21, 28 november en 5, 12,
19 december 2016

Gym-omnisport:
op dinsdag van 13.30u tot 14.30u: 16 februari - 1, 8, 15, 22 maart - 12, 19 april - 3,
10, 24, 31 mei - 7, 14, 21, 28 juni - 6, 13, 20,
27 september - 4, 11, 18, 25 oktober - 8,
22, 29 november en 6, 13, 20 december
2016

Zwemmen:
op maandag van 16u tot 17u: 15, 22, 29
februari - 7, 14, 21 maart - 11, 18, 25 april
- 2, 9, 23, 30 mei - 6, 13, 20 juni - 5, 12, 19,
26 september - 3, 10, 17, 24, 31
oktober - 7, 14, 21, 28 november en 5, 12,
19 december 2016.

Sport 14

• Deelname aan het Sportelpakket 2 (BBBtotal body, gym-omnisport en zwemmen) is betalend (slechts € 25 voor het
totaalpakket voor- of najaar met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit
mogelijk).
Seniorensportdag: dinsdag 7 juni 2016
te Kruishoutem (organisatie Interlokale
Vereniging Burensportdienst Vlaamse
Ardennen)
Brakelse Sporteldag: donderdag 30 juni
2016 (sporthal de Rijdt)
Verdere informatie zal binnenkort terug te
vinden zijn op de gemeentelijke website
(www.brakel.be > vrije tijd en toerisme >
sport). n
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kimberley.vanlierde@brakel.be
sportdienst@brakel.be - 055 42 31 98

Sportkampen
krokus- en
paasvakantie 2016
t Tijdens de krokus- en paasvakantie in
2016 organiseert de Brakelse sportdienst
volgende sportkampen:

• KROKUSVAKANTIE
van maandag 08-02 t.e.m.
vrijdag 12-02-2016
kleutersportkamp (3-5 jaar) en
zwem-omnisportkamp (6-12 jaar)
• PAASVAKANTIE
van 29-03 tem 01-04-2016 (4 dagen)
kleutersportkamp (3-5 jaar) en
badminton-omnisportkamp (6-12 jaar)
van 04-04 t.e.m. 08-04-2015
kleutersportkamp (3-5 jaar), danskamp
(6-12 jaar) & paardensportkamp (8-14 jaar)
Vanaf zaterdag 16 januari 2016 (9u) zal
op de homepagina van de gemeentelijke
website (www.brakel.be) een link om in
te schrijven terug te vinden zijn voor de
sportkampen van de krokus- en de paasvakantie.
Verdere informatie en de programmatie
van de sportkampen in de zomervakantie
zal binnenkort terug te vinden zijn op de
gemeentelijke website (www.brakel.be >
vrije tijd en toerisme > sport). n
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Lessenreeksen voorjaar 2016

(januari tot en met mei)

Gemeentelijke sporthal de Rijdt
Vanaf zaterdag 9 januari 2016 (9u) zal op de homepagina
van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een link
om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende
lessenreeksen:
• kleuterturnen: start op zaterdag 23 januari van 9u tot 10u
(3-4 jaar) en van 10u tot 11u (4-5 jaar)
• turnen: start op zaterdag 23 januari van 11u tot 12.30u (6-8
jaar) en van 12.30u tot 14u (8-10 jaar)
• muurklimmen vanaf 7 jaar:
- start op maandag 18 januari (gevorderden van 17u tot 18u)
- start op donderdag 21 januari (beginners van 17u tot 18u
en experts van 18u tot 19u)
NIEUW:
• multimove: start op dinsdag 12 januari van 17.30u tot
18.30u (6-8 jaar)
• ropeskipping/touwspringen: nieuwe lessenreeks die start
in maart
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de
gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport).

sportdienst@brakel.be - 055 42 31 98
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ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98

Lessenreeksen voorjaar 2016
on
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zwembad.poseidon@skynet.be

- tel. 055 42 46 48
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Computerlessen voor senioren

t Eind februari start er een nieuwe cursus ‘computerlessen voor 55+. De cursus wordt georganiseerd door de senioren-

raad in samenwerking met de Brakelse scholen Viso Cor Mariae en KTA De Rijdtmeersen.
De cursussen worden opgedeeld in modules en richten zich speciaal tot senioren. De cursus vindt meestal plaats op
maandag- of dinsdagnamiddag en is toegankelijk voor alle senioren van Brakel. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20
personen per module.
Kostprijs: € 3 per les
De cursus bestaat uit 5 modules (niet verplicht om alle modules te volgen)
Module 1: Windows (1 les)
Module 2: Basiskennis en computer (3 lessen)
Module 3: Internet en e-mail (2 lessen)
Module 4: Fotobewerking (2 lessen)
Module 5: Sociale media (2 lessen)
De lessen vinden plaats in de computerlokalen van Viso
Cor Mariae – Kasteelstraat 44 en KTA De Rijdtmeersen Wielendaalstraat en starten vanaf 29 februari / 1 maart
(uitgezonderd een aantal vakantiedagen).
Na inschrijving wordt schriftelijk meegedeeld in welke
school de lessen zullen gevolgd worden.
De lessen starten om 16.15 u. en eindigen om 18.15 u.
Inschrijven: vóór 22 januari bij Kimberley Vanlierde, Dienst
Toerisme - Marktplein 1 – Brakel. n
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kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64

INSCHRIJVING
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Tel: 					E-mail:
Neemt eigen laptop mee naar de lessen
Heeft al computerlessen gevolgd
Beginner
Gevorderde (duid aan)
Heeft nog geen ervaring met computer
De cursist volgt volgende modules:
Initiatie windows op 29 februari of 1 maart 2016
Internet en e-mail op 7 en 14 maart of 8 en 15 maart 2016
Basiskennis computers op 12, 19 en 26 april of 18, 25 en 2 mei 2016
Foto en video bewerking op 3 en 10 mei of 9 en 23 mei 2016
Sociale media op 17 en 24 mei of 30 mei en 6 juni 2016
De inschrijvingen zullen verdeeld worden onder de 2 scholen op maandag of dinsdag.
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18.30 uur

Documentaire
Feel my love
t De seniorenraad organiseert in samenwerking met de Brakelse

“Vaak wordt er gekeken naar wat mensen
met dementie niet meer
kunnen. Met deze film wil ik tonen
wat er wel mogelijk is. Ik wil de
mensen achter de beperking tonen”.
Griet Teck

bibliotheek : Documentaire “Feel my love”.
Waar: leeszaal bibliotheek Brakel
Na de film staat Dr. G. Vonken ter beschikking voor een
nabespreking en vragen.
Gratis toegang. n
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kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64

Te verkrijgen bij Dienst Toerisme
Te besteden bij meer dan 70 Brakelse handelaars !

Het
ideale
geschenk
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Een nieuwe
catalogus
voor de bib
t Als je wil weten wat de bib bezit en of iets

uitgeleend is of niet, dan gebruik je de catalogus.
Maar ook om je uitgeleende werken te verlengen,
om iets te reserveren of om je uitleengeschiedenis te bekijken. Voortaan zit die catalogus in een
compleet nieuw jasje!

Lees de krant voortaan digitaal!
t Binnen de muren van de bib kan je al geruime tijd via je

mobiel toestel gebruik maken van de mogelijkheid om de
krant digitaal te lezen via GoPress. Voortaan vind je er echter
ook een gloednieuwe tablet. Zo heeft iedereen toegang tot
de digitale krantenkiosk. De vertrouwde papieren versie blijft
uiteraard ook nog beschikbaar.
Via je Mijnbibliotheek-account (zie artikel hiernaast) kan je
thuis bovendien heel eenvoudig het grote GoPress krantenarchief voor bibliotheken raadplegen. Ligt de krant waarin
je nog iets wou herlezen al bij het oud papier? Verwees een
collega je door naar een artikel van een krant die je niet hebt?
Heeft je tiener een artikel nodig uit Knack? Geen nood! Via de
nieuwe catalogus van de bib ben je er meteen. n
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Wie vertrouwd is met het zoeken in de Vlaamse
catalogus (zoeken.bibliotheek.be) of de OostVlaamse catalogus (oost-vlaanderen.bibliotheek.
be) zal de lay-out en de extra mogelijkheden
herkennen.
Voor wie even moet wennen: er is een folder met
meer info te verkrijgen en het personeel helpt
je natuurlijk ook graag op weg. Om gebruik te
maken van de gebruikersactiviteiten (verlengen,
reserveren...) moet iedereen wel omschakelen
naar Mijnbibliotheek. Eén keer registreren met je
lenerspas en klaar is kees. Je kan ook opteren om
vanuit één profiel diverse kaarten van je gezinsleden samen te beheren.
Via Mijnbibliotheek heb je ook toegang tot de
digitale collecties van de bib (krantenarchief en
fundels). Neem alvast een kijkje op brakel.bibliotheek.be of klik op ‘catalogus’ op de bibpagina van
www.brakel.be. n
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brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Geniet tot 20/01 van gratis e-boeken
t In oktober kon worden gestemd voor de mooiste literaire

‘verborgen parels’, een campagne van Bibnet/Locus. De vijftien
winnende boeken zijn inmiddels bekend en kunnen nu - tot
20 januari - gratis gelezen worden als e-boek.
Je kan de gebruiksvriendelijke app gratis installeren via www.
verborgenparels.be of terugvinden (als ‘verborgen parels’) in
de Google Play Store of App Store. Een mooi eindejaarsgeschenkje van de Vlaamse bibliotheken. Maak er gebruik van,
het zijn stuk voor stuk boeken om van te genieten! n
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brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

Reflecteer
in het verkeer
t Brakel is en blijft een prachtige gemeente om met de fiets,
te voet of al lopend te verkennen. Ook in de herfst en in de
winter kan je er genieten van de mooie omgeving. Als lokale
politie willen we de actieve inwoners van Brakel en omstreken enkele tips meegeven om zich in het verkeer te begeven
tijdens de donkere maanden.

Fiets
Rijd je graag met de fiets (stadsfiets, mountainbike, koersfiets,
elektrische fiets, ligfiets...), laat deze dan in orde zetten door je
fietsenmaker. Laat de banden en remblokjes controleren. Ga
na of je voor- en achterlicht goed werken. Draag je fietshelm
en draag vooral gekleurde kledij, liefst met reflecterende stroken. Een fluo hesje kan ook wonderen doen.
Voetganger/loper
Als voetganger of loper is het belangrijk dat je gezien wordt
door de andere weggebruikers. Net als bij de fietser geldt hier
dat het dragen van gekleurde kledij helpt om gezien te worden. Combineer dit dan nog eens met reflecterende stroken
in de kledij, fluobandjes of een fluo hesje en je kan je favoriete
bezigheid zonder al te veel zorgen verder zetten gedurende
de herfst en winter.
Alle weggebruikers dienen te beseffen dat ze niet alleen zijn
op de wereld, zelfs op de wegen waar er minder verkeer opgemerkt wordt. Iedere weggebruiker dient op ieder moment
een inschatting te kunnen maken van de manoevers van de
ander. Defensief rijgedrag, hoffelijkheid en zichtbaarheid zullen ervoor zorgen dat iedereen ten volle kan genieten van al
het moois dat Brakel te bieden heeft. n
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Winter BOB

Misschien heb je het reeds aan de lijve
ondervonden? Misschien ben jij wel
de trotse bezitter van een nieuwe BOB
sleutelhanger. Dan moeten we het jou
niet meer vertellen dat de winter-BOB
campagne volop bezig is. Onze politiezone zet heel veel in op verkeersveiligheid.
De extra aandacht die besteed wordt aan
het rijden onder invloed is noodzakelijk.
Iedere studie naar de oorzaak van verkeersongevallen met een dodelijke afloop
wijst het rijden onder invloed aan als één
van de grootste boosdoeners. Deelnemen
aan de winter-BOB campagne is dan ook
een must. Er zullen verhoogde controles
uitgevoerd worden tot eind december.
Natuurlijk weten we dat er in december
heel wat feestdagen op ons afkomen. Het
is zo verleidelijk en gezellig om tijdens die
speciale dagen iets te drinken in het gezelschap van familie en vrienden. Dat moet
ook kunnen. Maar voordat je jezelf in het
feestgedruis stort, spreek met elkaar af wie
er BOB zal zijn. Vaak merken we dat diegene die iets gedronken heeft zijn of haar
sleutels niet wenst af te geven aan iemand
anders die niet gedronken heeft. Wees
verstandig, spreek op voorhand af wie BOB
zal zijn, geef je sleutel af, neem het openbaar vervoer, bel familie of vrienden of doe
beroep op een taxi. Maak een verstandige
beslissing en rijd onder geen beding
onder invloed van alcohol en/of drugs. Als
je jezelf aan dit eenvoudig principe houdt,
wordt december een feestmaand voor
jezelf, je naasten en iedereen die zich op
de openbare weg begeeft.
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Nieuwbouw politie Brakel
t Beste inwoners van Brakel en deelgemeenten. Zoals jullie

allemaal waarschijnlijk wel weten is jullie lokale politie reeds
geruime tijd verhuisd naar de langverwachte nieuwbouw.
Het mooie gebouw is van ver goed zichtbaar, maar op het
moment van het schrijven van dit artikel (eind oktober) nog
helemaal niet toegankelijk voor het publiek. In welke mate
de werken zullen gevorderd zijn op het moment van het
verspreiden van het informatieblad, daar hebben we jammer genoeg geen zicht op. Met dit artikel wil de politiezone
jullie meegeven waarom de politiepersoneelsleden wel
toegang hebben tot het gebouw en de burgers nog niet.
Het is zo dat we jullie, op datum van eind oktober, nog
niet waardig kunnen onthalen. We kunnen geen veilige

toegang garanderen tot ons gebouw. De lokalen waar je
met de nodige privacy onthaald kan worden zijn nog niet
gebruiksklaar. Daarenboven zijn er nog geen toiletten in
het gebouw aanwezig die daadwerkelijk werken. De verwarming is eveneens niet aangesloten. Je begrijpt dat we
zonder deze basisvoorzieningen genoodzaakt zijn om jullie
gedurende langere tijd door te verwijzen naar ons onthaal
in Horebeke. Op weekdagen is dit geopend van 8 tot 12
uur en op zaterdag kan je daar terecht van 9 tot 12 uur.
Het wijkcommissariaat van Horebeke is gelegen in de
Dorpsstraat 82 te 9667 Horebeke. Bedankt voor jullie
aanhoudend begrip. n
info@pzbrakel.be - 055 42 60 00
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Nieuw !!! Bericht aan toekomstige bruidsparen
t Vanaf 1 januari 2016 kan je de datum en het uur

voor het voltrekken van een huwelijk reserveren via
www.brakel.be. Reservatie kan voor het lopende jaar
en voor het volgende jaar.
Huwelijken kunnen voltrokken worden op:
- vrijdag tussen 13.30 en 18.30 uur
- zaterdag tussen 9.30 en 11 uur

bevestiging hebben ontvangen van de dienst burgerlijke
stand. n

Er wordt een half uur voorzien per huwelijk.
Huwelijken moeten elkaar opvolgen. De 1ste reservatie
heeft dus de vrije keuze, de volgende reservatie moet
aansluitend gebeuren.
Datum en uur van huwelijk is pas definitief, nadat jullie
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Het echtpaar Francies en Paula
De Meyer-Watté

65

Het echtpaar Marcel en Maria
De Cubber-De Ridder

60

Het echtpaar Nestor en Agnes
De Ruyver-De Clercq

60

60
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Het echtpaar Albert en Elza
Haesebroek-De Pryck

Het echtpaar Léon en Lucienne
De Geeter-Ponchaut

60

Het echtpaar Fernand en Liliana
Fostier-Schyvens

50

Het echtpaar Noël en Lea
De Clercq-Bourdeaud’hui

50

Het echtpaar Julien en Lucette
De Pooter-D’haeyer

50

Het echtpaar Willy en Rita
Haeck-Van Cauwenberghe

50

Het echtpaar Pol en Paula
Van den Dooren-Limpens

50
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Het echtpaar Robert en Francine
Wattez-De Vos

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

ev. straat en huisnr. aan.
Beschadigd wegdek:

Wedstrijdvraag

Van welk gebouw werd onderstaande foto
genomen? (naam van het gebouw volstaat)

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*:

Verstuur je antwoord voor 1 februari 2016 naar de
toeristische dienst – Marktplein 1 – 9660 Brakel
en win misschien een prachtige prijs.
Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Mieke Dhondt, Nederstenkouter 32 te 9660 Brakel
(Het juiste antwoord was “Leberg”).

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

.be

BIJZONDER SLUITINGSDAGEN VAN HET
CONTAINERPARK EIND 2015, BEGIN 2016:
woensdag 24 december, donderdag 31 december,
zaterdag 2 januari en vrijdag 8 januari.
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