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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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.be

t

De gemeenteraadsleden

De OCMW-raadsleden

Titelvoerend Burgemeester
Voorzitter Gemeenteraad
Alexander De Croo
Lepelstraat 45 Brakel - Open Vld

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

De gemeentelijke administratie

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

Secretaris
Jürgen De Mets - Gemeentesecretaris
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
Secretariaat
Danny Van Daele - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 52 - danny.vandaele@brakel.be
Tamara Verspeeten - Stafmedewerker
055 43 17 54 - tamara.verspeeten@brakel.be
Dany Blommaert - Adm. medewerker
055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be
Technische Dienst
Francis Deboeverie - Ingenieur
055 43 17 57 - francis.deboeverie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 43 17 59 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be
Bevolking
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker
055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
Burgerlijke stand
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

OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel
Marijn DEVALCK, Voorzitter
Bleinstraat 4 - 0493 12 60 29 - Open Vld
Sabine BURENS
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
Lisbeth VAN DE MAELE
Geraardsbergsestraat 62 - CD&V
Lieven DEMOOR
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
Kristof DE RUYCK
Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - NVA
Bart MORREELS
Driehoekstraat 11- 0476 58 54 99 - CD&V
Johnny ROOS
Meerbeekstraat 75 -055 42 33 19 - Open Vld
Hugo VAN HUFFEL
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
Karen VEKEMAN
Herreweg 58 - 0475 90 12 20 - Open Vld
DE GEMEENTELIJKE DIENS
TEN ZIJN GESLOTEN OP:
Woensdagnamiddag 5
juli (kermis woensdag)
Dinsdag 11 juli (Vlaamse
Vrijdag 21 juli (Nationa feestdag)
le feestdag)
Maandag 14 augustus
Dinsdag 15 augustus (O. (brugdag)
L.V. Hemelvaart)

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
Open van 8 u tot 12 u (maandag tot vrijdag)
en van 9 u tot 12 u op zaterdag.

Algemeen nr.: 055 43 15 09

OCMW B

RAKEL

Openingsuren
Ma t.e.m. vr: 8 u. tot 12 u. en 12.30 u. tot 16.30 u.
(sociale dienst in de namiddag enkel op afspraak).
Secretaris
Bianca De Staercke - OCMW Secretaris
055 43 15 08 - bianca.destaercke@ocmwbrakel.be

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 - 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
Melissa De Neve - Wnd. Hoofdmaatschappelijk werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Elisa De Keyser - Maatschappelijk werkster
055 43 15 05 - elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Vanessa Roosen - Maatschappelijk werkster
055 43 15 03 - vanessa.roosen@ocmwbrakel.be
Yoko Maes - Maatschappelijk werkster
055 43 15 07 - yoko.maes@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.

B

Buitenschoolse kinderopvang

Belauto: 055 43 15 00

B

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

Woonzorgcentrum Najaarszon

Bruno Schollaert - Voorzitter
0495 10 93 94 - bruno.schollaert@najaarszon.be
Lies Witteman - Directeur
055 43 27 90 - lies.witteman@najaarszon.be
Tinneke De Schamphelaire - Hoofdverpleegster
055 43 27 00 - tinneke.deschamphelaire@najaarszon.be

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

B

Gemeentelijk Onderwijs

Drugspreventie & begeleiding PISAD

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

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
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

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 liefst telefonisch of ter plaatse.

Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 22 u.
Zaterdag van 9 u. tot 20 u.

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 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 8.30 u. tot 12 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19:30 u.
Donderdag van 8.30 u. tot 12 u.
Informatie 5

Lessenreeksen najaar (september tot en met december 2016)
t

Lessenreeksen sporthal de Rijdt:

Vanaf zaterdag 9 september 2017 (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: 15-lessenreeks, start zaterdag 23 september
2017: 9.30u - 10.30u (3-4 jaar) en 10.30u - 11.30u (4-5 jaar)
• turnen: 30-lessenreeks, start zaterdag 23 september 2017:
11.30u - 12.30u (6-8 jaar) en 12u30 - 14u (8-10 jaar)
• dans & expressie: 30-lessenreeks, start woensdag
20 september 2017: 17u - 18u (6-8 jaar)
• multimove: 15-lessenreeks, start maandag 18 september
2017: 17u - 18u (4-6 jaar) en 18u - 19u (6-8 jaar)
• muurklimmen (vanaf 7 jaar): 10-lessenreeks, start:
- maandag 18 september 2017 (gevorderden 17u - 18u)
- donderdag 21 september 2017 (beginners: 17u - 18u en
experts: 18u - 19u)
• BBB-Fitness: 15-lessenreeks, start woensdag 20 september
2017: 20u45 - 21u45 (vanaf 16 jaar)
• omnisport voor volwassenen: 10-lessenreeks,
start donderdag 21 september 2017: 19u45 - 21u
Voor de volgende 10-lessenreeksen kan reeds worden ingeschreven op de gemeentelijke website:
•spinning vanaf 16 jaar (beginners: 19.45u - 20.45u - gevorderden: 20.45u - 21.45u):
Reeks 2 start op maandag 4 en/of woensdag 6 september.
Reeks 3 start op maandag 4 en/of woensdag 6 december.
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op
de gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en
toerisme > sport).

i

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

Lessenreeksen zwembad Poseidon:

Vanaf zaterdag 2 september 2017 (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 10-lessenreeksen:
• watergewenning en leren zwemmen: starten op maandag 18, dinsdag 19 of donderdag 21 september
• vervolmaking kinderen: start op dinsdag 19 september
• leren zwemmen volwassenen: start op maandag 18
september van 18u tot 19u
• aquagym vanaf 16 jaar: donderdag 21 september van
20u45 tot 21u30
Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op
de gemeentelijke website (www.brakel.be) > vrije tijd en
toerisme > sport > gemeentelijk zwembad). n

i

zwembad.poseidon@skynet.be - 055 42 46 48
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Sportelen najaar 2017

t De gemeentelijke seniorenraad organiseert in nauwe samenwerking met de gemeentelijke
sportdienst een ruim sportaanbod voor alle Brakelse senioren (leeftijd vanaf 55 jaar).

SPORTELPAKKET 1:
Deelname aan het Sportelpakket 1 (fietsen, wandelen en/of petanque) is gratis.
• wandelen: (vertrek om 14u : ± 7 km.): 14 september (kerk Michelbeke), 12 oktober (kerk Parike) & 9 november 2017
(start sporthal ‘de Rijdt’).
• fietsen: (vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14u : ± 25 km.): 28 september & 26 oktober 2017.
• petanque: maandag van 14u tot 16u: 4, 11, 18, 25 september & 2, 9, 16, 23, 30 oktober 2017 (domein ‘de Rijdtmeersen’).
SPORTELPAKKET 2:
Deelname aan het Sportelpakket 2 (BBB-Total Body, gym-omnisport en zwemmen) is betalend (slechts € 25 voor het
totaalpakket najaar met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit mogelijk).
• BBB-Total Body: maandag van 13.30u tot 14.30u: 4, 11, 18, 25 september; 2, 9, 16, 23 oktober; 6, 13, 20, 27 november &
4, 11 december 2017.
• gym-omnisport: dinsdag van 13.30u tot 14.30u: 5, 12, 19, 26 september; 3, 10, 17, 24 oktober; 7, 14, 21, 28 november &
5, 12 december 2017.
SENIORENSPORTDAG TE BRAKEL:
donderdag 14 september 2017 (organisatie Interlokale Vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen)
Verdere informatie is terug te vinden op de gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport). n

i

Sport 7

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

De sportkansenpas
t Voor wie?
Iedereen jonger dan 18 jaar en gedomicilieerd te Brakel,
voor zover de ouders voldoen aan de inkomstencriteria.
(Ouders of de persoon/personen die het ouderlijk gezag
uitoefenen).

Voor welke sportactiviteiten?
Met deze sportkansenpas, kunnen de gebruikers een tussenkomst ontvangen van het OCMW bij deelname aan
sportkampen georganiseerd door de gemeente Brakel of
door één van de door de gemeente erkende sportclubs.
Deze tussenkomst bedraagt 50% van de kostprijs. Als
de jongere samenwoont met een alleenstaande ouder
(co-ouderschap), zal er een tussenkomst zijn van maximum 25%. De minderjarige kan voor maximum twee
sportkampen per kalenderjaar een tussenkomst ontvangen. De tussenkomst per minderjarige is per kalenderjaar
beperkt tot € 200,00.
Kostenvergoeding?
Binnen de maand nadat je je kind hebt ingeschreven
en het inschrijvingsbewijs hebt ontvangen, dien je het
inschrijvingsbewijs van de activiteit / sportkamp + het
bewijs van betaling te bezorgen aan het OCMW.
Deze termijn moet gerespecteerd worden, anders is er
geen terugbetaling mogelijk.
De terugbetaling zal gebeuren binnen de maand nadat
de activiteit / sportkamp heeft plaatsgevonden en voor
zover het OCMW in het bezit is gesteld van een attest
waaruit blijkt dat het kind effectief heeft deelgenomen.
Hoe zo’n kansenpas bekomen?
Door langs te komen op het OCMW van Brakel, Marktplein 26 te 9660 Brakel. Openingsuren: elke werkdag van
8u tot 11u30. In de namiddag op afspraak. Een maatschappelijk werker zal nagaan of je in aanmerking komt
om een sportkansenpas te verkrijgen. Uiteraard is de
nodige discretie verzekerd. De ouders dienen zich in te
schrijven op de sociale dienst en dienen mee te brengen:

i

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 je woning.
• Een bewijs van huishuur van de laatste twee maanden
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, enzovoort.
• Afhankelijk van je 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.
• 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.
Geldigheidsduur sportkansenpas?
De inschrijving gebeurt steeds per half jaar en gaat in
vanaf de eerste dag van de maand waarin men zich
inschrijft:
• Voor terugbetalingen van januari tot juni dient men zich
in te schrijven vanaf december.
• Voor terugbetalingen van juli tot december dient men
zich in te schrijven vanaf juni.
Per half jaar dient men opnieuw alle documenten te
bezorgen aan het OCMW, om na te gaan of nog voldaan
is aan de voorwaarden. n

Elisa De Keyzer: 055 43 15 05 - Vanessa Roosen: 055 43 15 03 - Melissa De Neve: 055 43 15 04 - Yoko Maes: 055 43 15 07
Allerlei 8

Nieuwe duurzame
openbare verlichting
op komst
t De gemeenteraad – in zitting van 17 april 2017 – heeft

beslist EANDIS opdracht te geven tot het vernieuwen van
de openbare verlichting in Dr. De Drijverstraat, Tenbosse
en een gedeelte van de Kruisstraat. Dit voor een geraamd
bedrag van afgerond 25.000 euro.
Deze straten krijgen op korte termijn nieuwe, duurzame
(LED-)verlichting. Dit is opnieuw een stap in het beperken
van de CO-2 uitstoot door de gemeente. n

Dorpskernvernieuwing
stand van zaken mei 2017

i

t Momenteel is er doorgaand verkeer via de Hoogstraat

– Marktplein – Serpentestraat mogelijk. Het plaatsen van
klinkers langsheen de waterpartij op het Marktplein is
ook aan de gang. Opzet is dan de materialen die op het
Marktplein staan te verplaatsen naar de nieuw aangelegde
zone; zodra technisch toegelaten. In de Neerstraat tot de
Gauwstraat wordt het nieuw gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd. Eens achter de rug, kan het oude rioleringsstelsel verwijderd worden en start het intensieve werk van het
overkoppelen van iedere woning. Via de diverse communicatiekanalen (website, facebook, twitter, nieuwsbrief,..) kan
de korte termijn planning verder opgevolgd worden. n

Volgende p
ercelen onro
erende goe
eigendom
deren,
van het OC
MW van Bra
kel, zijn

T E KO O P

i

• Farys (specifiek voor rioleringswerken)
lieven.sandrap@farys.be - 0474 13 87 29
• Persyn NV (aannemer)
marc.vanneste@persyn.be - 0497 47 59 57
• Opzichter gemeente Brakel (Tom Callant)
dorpskernvernieuwing@brakel.be - 0486 64 29 76

Inname openbaar domein
voortaan elektronisch
t Innames van het openbaar domein dienen voortaan elek-

tronisch te gebeuren. Dit heeft vele voordelen: het is mogelijk
om veel nauwkeuriger de inname in kaart te brengen, adviezen worden elektronisch aangevraagd en de “briefwisseling”
en betaling gebeurt volledig elektronisch en de aanvraag
kan van thuis gebeuren. De link hiervoor is: https://brakel.
spotbooking.be/#/aanvraag/new. n

i

danny.vandaele@brakel.be – tel.: 055 43 17 52

rut.vanderstraeten@brakel.be – tel.: 055 43 17 80

i
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Facebookpagina OCMW Brakel

Het OCMW heeft vanaf nu ook een eigen facebookpagina: wil je graag op de hoogte gehouden worden
van nieuwe initiatieven en allerhande info: like dan onze pagina: OCMW Brakel.
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Gemeente Brakel

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

zondag 9 juli 2017

Om 11 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis

Aperitiefconcert

Optreden van RIET (CELLO) EN FIEN (VIOOL) VAN DEN FONTEYNE
Slotwoord door MARIJN DEVALCK, schepen van cultuur
Beiaardconcert
IEDEREEN IS WELKOM!

Om 14.30 uur: 10de Jogging door Brakel

Raploperkesjogging

Start en aankomst aan SPORTCENTRUM ‘DE RIJDT’
14.30 uur: start kinderen
15.00 uur: start wedstrijd over 4 - 8 of 12 km
15.00 uur: aflossingswedstrijd voor teams (3 lopers x 4 km)
17.00 uur: prijsuitreiking en tombola in de tent

Avondprogramma in tent op parkeerterrein De Rijdt
Om 16 uur:

Optreden van de ACCORDEONCLUB VIOS

Om 19 uur:

Optreden K.H. DE EENDRACHT o.l.v. Paul Detrémerie
Concert door de OAKFIELD BAND o.l.v. Wim D’Haeyer
Leeuwtjesworp

Om 21.30 uur: optreden van

Lisa Del Bo & Gene Thomas
VUURWERK
ALLE ACTIVITEITEN ZIJN GRATIS EN TOEGANKELIJK!
Organisatie: Culturele Raad Brakel - 11-julicomité
(Davidsfonds, Kunstkring Die Bronne, GHK Triverius, Willemsfonds en Joggingclub Brakel)
Werkgroep Wasteelsbeiaard en Sportraad Brakel i.s.m. het Gemeentebestuur en Vlaanderen Feest 2017.

Initiatief voor het

FEEST van de
VLAAMSE
GEMEENSCHAP

Computerlessen voor senioren
t Na het succes in het voorjaar zal er voor het eerst ook in het najaar een nieuwe cursus ‘computerlessen’ voor 55 +

starten. De cursus wordt georganiseerd door de seniorenraad Brakel in samenwerking met de Brakelse school Viso Cor
Mariae.
De cursussen worden opgedeeld in modules en richten zich speciaal tot senioren. De cursus vindt plaats op een
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 4 modules (het is niet verplicht alle modules te volgen)
Module 1: Basiskennis en computer (3 lessen)
Module 2: Internet en e-mail (2 lessen)
Module 3: Sociale media / facebook (2 lessen)
Module 4: fotobewerking (1 les)
Nieuwe module: IPad – iOS besturingssysteem (2 lessen)
IPad meebrengen
De lessen vinden plaats in het computerlokaal van
Viso Cor Mariae - Kasteelstraat 44.
De lessen starten stipt om 16 u. en eindigen om 18 u.
Inschrijven: vóór 1 augustus bij Kimberley Vanlierde,
Dienst Toerisme (naast het gemeentehuis),
Marktplein 1 te Brakel.
Bij eventuele vragen of opmerkingen kunnen jullie steeds
contact opnemen op het nummer 055 43 17 64. n

i

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

INSCHRIJVING
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Tel: 					E-mail:
Neemt eigen laptop mee naar de lessen
De cursist volgt volgende modules:
Basiskennis en computer op maandag 25 september, 2 en 9 oktober 2017
Internet en e-mail op maandag 16 en 23 oktober 2017
Sociale media op maandag 6 en 13 november 2017
Initiatie IPad op maandag 20 en 27 november 2017
Fotobewerking op maandag 4 december 2017
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NIEUW:
COMPUTERKLINIEK
Vanaf september,

elke 3de
maand organiseert de senzaterdag van de
iorenraad i.s.m.
met de bib een computerklin
iek voor kleine
computerproblemen (laptop
en IPad).
Telkens van 10 u tot 12 u.
Meer info:
kimberley.vanlierde@brakel
.be

Verassend Dichtbij!
Middenstandsraad
Brakel
t Wegens de centrumwerken wil de middenstandsraad Brakel de
handelaars / horeca ondersteunen. Handelaars die in de werkzone of nieuwe handelaars (ook buiten het centrum) krijgen de
kans om te adverteren en zich voor te stellen in een maandelijks
tijdschrift. Interesse? Mail naar kimberley.vanlierde@brakel.be. n

i

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

De Brakelse
jeugdraad leeft!
t Op zondag 10 september organiseren we

een zeepkistenrace.

Gemeentelijke
geschenkbon
t Reeds meer dan 70 handelaars aanvaarden de gemeentelijke
geschenkbonnen. Als handelaar kan je nog steeds inschrijven op
www.brakel.be - economie en werk - geschenkbon
De geschenkbonnen kan je aankopen bij de dienst Toerisme –
Marktplein 1. Je kan ook betalen met bankcontact. n

i

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

De Valkenstraat vormt het prachtige decor voor
deze race. Het parcours biedt uitzicht op de
mooiste plekken van Brakel.
Het is ook een spannend parcours, met mooie
bochten en een goede hellingsgraad.
Inschrijven voor deze fantastische race is volledig
gratis en kan via de website www.Brakel.be.
Let op: vooraf inschrijven is verplicht.
De organisatie van dit event is te volgen via het
Facebookevenement ‘Zeepkisten Race Brakel’ en
op de Facebookpagina ‘Jeugdraad Brakel’. n
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kimberley.vanlierde@brakel.be
055 43 17 64

Kunst & Zwalm:
het landschap met dat ietsje meer

t In 2015 herrees de kunstroute Kunst & Zwalm uit haar
as. Waarna de nieuwe ploeg van lokale enthousiastelingen naarstig doorwerkte om de volgende editie vorm te
geven. Curator Thijs Van Der Linden selecteerde de kunstenaars en samen met zijn team zocht hij locaties op een
traject dat De Zwalm-rivier als leidraad neemt. Zaterdag
26 augustus opent Kunst & Zwalm 2017, om 11 uur, in de
school Stella Matutina in Michelbeke (Groenstraat 15).
Op een wandeltraject van ongeveer 8 kilometer zijn interventies en werken te zien van een twintigtal kunstenaars
uit de ruime regio. Ze plaatsen hun werk in het glooiende

Zwalmse landschap, in een molen, een kapel, een café of
een kerk. Onder de kunstenaars bevinden zich gevestigde
waarden zoals Leo Copers, maar ook de minder bekende,
jongere talenten verbazen met opmerkelijke interventies.
Aan het vertrekpunt Stella Matutina ontvangt de bezoeker voor 5 euro een routegids K&Z met de locaties en een
toelichting bij de deelnemende kunstenaars. De route is
gedurende het openingsweekend 26-27.8 alsook de eerste twee weekends van september te bezichtigen van 13
tot 19 uur. Naast de K&Z-route zijn er op vier extra locaties
kunstenaars aan het werk te zien in de K&Z-kunstenaarsresidenties (te volgen op de K&Z website). Voor scholen
werd er een educatief aanbod uitgewerkt.
De biënnale Kunst & Zwalm werd de eerste keer georganiseerd in 1997 en kan bogen op een lange traditie. Over
de edities heen werd het gezelschap van deelnemende
kunstenaars steeds internationaler, tot vzw Boem besloot
terug te keren naar het bescheidener concept van de
beginjaren.
Deze tweede editie met klein budget koos voor het
thema [re]Publiek. Het belooft een beleving te worden
om niet te vergeten. Met dank aan de gemeentebesturen
van Zwalm, Brakel en Zottegem voor hun steun.
Deelnemende kunstenaars: Leo Copers, Bert Drieghe, Gert
Scheerlinck, Charlie De Voet, Chris Rotsaert, Claire Stragier,
David Tanghe, Didier Van De Steene, Ella Vandenbussche,
Geert Van der Linden, Hyun De Kempe, Inge Decuypere,
Jan Leenknegt, Klaas Van der Linden, Kristof Van Heeschvelde, Marc Galle, Maya Roest, Nicoline Van Stapele,
Veerle Michiels, Thijs Van der Linden, Lena Vandenbussche,
Thierry Mortier, Steven Galle, Tessa Groenewoud en Jesse
Cremers. n

Op vrijdag 22 april werd de prijs voor de
beste Brakelse restauratie 2016
"Kapel aan de Jager" uitgereikt
De Bib 19
Gezondheid
Cultuur
Allerlei
16
13 13
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www.kunst-en-zwalm.be

Schrijf mee aan ons
klimaatverhaal
t De klimaatverandering... een onderwerp dat veel stof doet opwaaien. Misschien denk jij dat het allemaal best

wel meevalt? Of je haalt je net allerlei doemscenario’s voor de geest? Terugdraaien kunnen we niet meer, maar
maatregelen nemen om de gevolgen ervan in te perken? Dat wel!
En dat is precies wat Brakel wil doen. Samen met 12 andere lokale besturen engageren we ons binnen het project
“Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” om 40% minder CO2 uit te stoten op ons grondgebied tegen 2030 ten opzichte
van het referentiejaar 2011. CO2 is een broeikasgas dat vooral vrijkomt door de verbranding van fossiele brandstoffen
zoals olie, kolen en aardgas. Dat gebeurt bij de productie van elektriciteit, het verwarmen van gebouwen, bij verplaatsingen met de wagen, … We engageren ons ook om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging en erosie, zo goed mogelijk op te vangen.
Voor dit project, dat kadert binnen een groter Europees verhaal, worden we bijgestaan door intercommunale SOLVA, de
Provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen.
STEVIG ENGAGEMENT
Er staat ons een intensief traject te wachten. We menen het immers met ons engagement. Via een gemeentelijk klimaatteam en werkgroepen rond onder andere mobiliteit, wonen en hernieuwbare energie werken we in één jaar naar
een gedragen klimaatplan. In het voorjaar van 2018 zal een plan op tafel liggen dat zowel lokale als regionale klimaatacties bevat.
De eerste stappen zijn ondertussen gezet. In januari maakten we ons engagement officieel met een handtekening
van de 13 burgemeesters. Er ligt een traject op maat van de regio en van onze gemeente klaar en de nodige gegevens
worden verzameld. Alle gemeentelijke diensten denken nu samen na over mogelijke maatregelen.
GEZOCHT: JOUW IDEEËN!
We rekenen op de input van onze inwoners, bedrijven, verenigingen, … om van dit klimaatgezond verhaal een echt
verhaal van onze gemeente te maken! De geplande klimaattafels vormen hiervoor de ideale gelegenheid. Ze vinden
plaats tussen november en januari. Je hoort er later zeker meer over.
Andere gemeenten gingen ons al voor en bedachten de leukste acties. Wat denk je van het adopteren van openbare
verlichting? Het leverde Halle alvast een fikse besparing op. Of een spaarkaart vol doe-opdrachten die het klimaat een
handje helpen? Edegem betrekt zo zijn bevolking op een creatieve manier.
Ga je ook mee op weg naar minder CO2? n

i
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Woon gezond:
samen naar een rookvrij huis!
Wist je dat...
• 1 op de 3 rokende ouders
nog steeds in de eigen woning rookt?
• In tabaksrook meer dan 4000 giftige stoffen zitten,
waarvan er minstens 70 kanker kunnen veroorzaken?
• Giftige stoffen uit tabaksrook tot wel 5 uur in de lucht
blijven hangen en zich overal op vastzetten?
• Roken aan een open raam of dampkap geen oplossing is.
Dus:

Binnen roken is nooit oké.
Veel rokers willen hun best doen om hun huisgenoten te beschermen door aan een open raam of in een aparte
kamer met de deur dicht te roken. Maar dan nog kan de sigarettenrook zich urenlang verspreiden in je huis. De schadelijke stoffen blijven immers hangen, ook als de rook is verdwenen. Tot maar liefst 5 uur nadat je gerookt hebt.
Daarnaast zetten deze stoffen zich overal op vast: je meubels, kleren, de vloer, het speelgoed van je kinderen... Dat kan
heel gevaarlijk zijn, zeker voor kinderen! Zij zijn extra kwetsbaar omdat hun longen en afweersysteem pas volledig ontwikkeld zijn als ze tiener zijn. Kinderen hebben bovendien kleinere longen en ademen sneller dan volwassenen waardoor ze meer giftige stoffen binnen krijgen, die hen ziek kunnen maken.
Kinderen die verblijven in een omgeving waar gerookt wordt, hebben meer kans op astma, longontstekingen, luchtwegklachten, oorontstekingen... Baby’s hebben er meer kans op wiegendood. Ban dus de sigaret uit je huis en auto: je
kinderen zullen je dankbaar zijn! n

t
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milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Drones...
t Het gebruik van drones is in opmars.

Het lijkt ons dan ook een goed idee om
de basisregelgeving inzake het gebruik van drones mee te geven.

Er dient een onderscheid gemaakt
te worden tussen een drone en een
modelluchtvaartuig. Een drone is een
onbemand luchtvaartuig, met een
maximum opstijgmassa van niet meer
dan 150 kg, dat bestuurd wordt vanaf
een grondcontrolestation. Een modelluchtvaartuig is een op afstand bestuurd luchtvaartuig exclusief gebruikt
voor sportieve en recreatieve doeleinden.
De drones worden opgedeeld in 3
categorieën. De eerste categorie is
deze van het privégebruik. Indien de
maximale opstijgmassa van je drone
minder dan 1 kg bedraagt en
je dit toestel boven een privéterrein
gaat gebruiken, valt jouw vlucht in
de klasse privégebruik. Indien je met
diezelfde drone boven een modelluchtvaartterrein, volg je de regels van
modeluchtvaart. Als je met diezelfde
drone ergens anders wilt vliegen, val je

onder de tweede categorie, namelijk
de klasse 2. Een vlucht met een drone,
met een maximale opstijgmassa van
minder dan 5 kg, buiten gecontroleerd
luchtruim, steden en gemeenten en
niet over personen vliegt én niet hoger
dan 45m, valt eveneens onder klasse
2. In alle andere gevallen moet je de
bepalingen van de derde categorie
volgen, namelijk klasse 1. Alle vluchten met een drone die meer dan 5 kg
weegt (maximale opstijgmassa), vallen
sowieso onder klasse 1.
Indien je indoor wil vliegen, zijn er geen
wettelijke bepalingen te respecteren.
Bewaar wel een veilige afstand ten
opzichte van personen en goederen
op de grond.
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Privégebruik
Je hebt geen registratie van de drone,
attest van afstandspiloot, bewijs van
bevoegdheid of toelating voor de
vlucht nodig. Er zijn wel beperkingen
aan dit privégebruik waarmee je rekening dient te houden:
• De drone kan enkel gebruikt worden
voor recreatieve doeleinden.
• De drone is beperkt tot een maximale
opstijgmassa van minder dan 1 kg.
• De drone mag niet hoger vliegen dan
een hoogte van 10 m boven de grond.
• De vlucht mag enkel boven privéterrein plaats vinden. Indien het niet uw
eigen privéterrein is, heb je toestemming nodig van de eigenaar.
• De drone moet steeds binnen het
visueel zichtbereik van de piloot blijven.
• De piloot moet de algemene veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
• Vergewis je ervan dat je familiale verzekering de burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor de activiteiten van een
op afstand bestuurd luchtvaartuig.

Klasse 2
Indien je vlucht onder klasse 2 valt,
dient je te beschikken over een geldig
attest van afstandspiloot of bewijs van
bevoegdheid.
Je mag niet hoger dan 150 ft (45m)
vliegen. Het is niet toegelaten om te
vliegen in een gecontroleerd luchtruim
en je mag geen steden, gemeenten,
personen en/of dieren overvliegen. De
drone moet steeds bij daglicht binnen
het visueel zichtbereik van de piloot
vliegen. De piloot moet op elk moment
de algemene veiligheidsmaatregelen
respecteren en in het bezit zijn van een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de luchtvaartactiviteit en het
gebruik van afstandbestuurde luchtvaartuigen dekt.
De drone moet geregistreerd zijn bij
het DGLV (FOD Mobiliteit en Vervoer DG Luchtvaart - Dienst vergunningen)
De documenten ter registratie zijn
te vinden op de website van e FOD
Mobiliteit.

Klasse 1
Indien je vlucht onder klasse 1 valt, dien
je te beschikken over een geldig bewijs
van bevoegdheid.
Je mag niet hoger dan 300 ft (90m)
vliegen. Het is niet toegelaten om te
vliegen in een gecontroleerd luchtruim.
Zonder toelating van het DGLV mag je
geen steden, gemeenten, personen en/
of dieren overvliegen. De drone moet
steeds binnen het visueel zichtbereik
van de piloot of van een van de twee
waarnemers blijven en mag enkel bij
daglicht vliegen.
De piloot moet op elk moment de
algemene veiligheidsmaatregelen
respecteren en in het bezit zijn van een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die de luchtvaartactiviteit en het
gebruik van afstandbestuurde luchtvaartuigen dekt.
De drone moet geregistreerd zijn bij
het DGLV.

Veiligheid 1717
Middenstand

De piloot of de exploitant moet een
operationeel handboek opstellen. Het
DGLV stelt een model van dit handboek ter beschikking. Dit model bevat
de elementen die wettelijk vereist zijn
voor de redactie van een operationeel
handboek. Het gebruik van het model
van operationeel handboek is aanbevolen maar niet verplicht. n

i

en Bron: http://mobilit.belgium.be/
nl/luchtvaart/drones
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April

Politiezone Brakel/Maarkedal/Horebeke/Zwalm eedaflegging van de nieuwe korfschef Tom Broekaert.
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t Beste inwoner van Brakel,
Op 28 april legde ik voor het politiecollege de eed af als kersverse korpschef van jouw politiezone.
Voor mij is dit een beetje thuiskomen. In 1993 begon ik mijn loopbaan als politieagent bij de interventiedienst
van de stedelijke politie Zottegem. Tijdens de samensmelting van de gemeentelijke politie en de rijkswacht tot
één lokale politiezone was ik als commissaris mede verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het zonaal veiligheidsbeleid. Het toepassen van een gemeenschapsgerichte politiezorg of een politie
dicht bij de burgers was één van onze voornaamste uitdagingen. In 2005 ging ik bij de federale politie aan de
slag om lokale en federale politiekorpsen te ondersteunen in hun evolutie naar een excellente politiezorg. De
laatste vier jaar was ik diensthoofd van de centrale dienst voor de bestrijding van eigendomscriminaliteit gepleegd door rondtrekkende dadergroepen.
Na 12 jaar bij de federale politie ben ik dus terug in mijn heimat om een nieuwe uitdaging als korpschef op te
nemen.
De eerste weken en maanden zal ik vooral luisteren naar en praten met mijn collega’s van het korps, met de overheden en partners. Maar ook jij zal mij misschien ontmoeten tijdens één van de vele activiteiten van ons korps
binnen de politiezone.
Een aantal van mijn speerpunten zijn alvast: het nastreven van een gemeenschapsgerichte politiezorg waarbij
we als korps in de samenleving staan, het verzorgen van een moderne dienstverlening binnen een digitale omgeving en het bevorderen van een goede samenwerking met de federale politie.
Ik heb alvast de volgende uitdaging gemeen met de burgemeesters van onze politiezone:
“Bijdragen tot een leefbare en veilige samenleving in een omgeving waar we werken, wonen en leven”.
Neem samen met mij deze uitdaging op! n
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Uniek partnerschap
tegen domiciliefraude
Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse Ardennen en Meetjesland, lokale politie Brakel en Meetjesland
Centrum en gerechtelijke overheden slaan de handen in elkaar.

t Uniek partnerschap tegen domici-

liefraude, Sociale huisvestingsmaatschappijen Vlaamse Ardennen en
Meetjesland, lokale politie Brakel en
Meetjesland Centrum en gerechtelijke
overheden slaan de handen in elkaar.
Vanaf 1 april treedt een uniek samenwerkingsprotocol, ondertekend in
Oost-Vlaanderen, in werking. Politiezone Brakel en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
slaan de handen in elkaar, net als de
collega’s van politiezone Meetjesland
Centrum en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen
(MBV), met het Arbeidsauditoraat
en het Parket van Oost-Vlaanderen.
Al deze partners hebben samen
een brug gebouwd om één van de
pijnpunten in de strijd tegen domiciliefraude aan te pakken, namelijk de
informatiedoorstroming.
Het hebben van een wettelijk adres
geeft je toegang tot heel wat rechten
zoals het eventueel krijgen van een
uitkering of een sociale woning. Maar
ditzelfde adres brengt ook verplichtingen met zich mee. Zo ben je onder
meer verplicht om belastingen te
betalen, je schulden te vereffenen,
je beschikbaar te houden voor een

eventueel gerechtelijk onderzoek.
‘Het niet wonen op het adres dat je
opgegeven hebt en daar o.a. financieel beter van worden, noemen we
domiciliefraude. Deze vorm van fraude
heeft enorme maatschappelijke
gevolgen die we kunnen uitdrukken in
heel veel geld. Ook wordt vastgesteld
dat onderzoek naar domiciliefraude
vaak andere misdrijven in kaart brengt.
Genoeg redenen dus om écht werk
te maken van de strijd tegen een
verschijnsel dat raakt aan de basisbeginselen van onze democratische
rechtsstaat.’, aldus Delphine Schelpe
van de politiezone Brakel/Jordy Haverbeke van de politiezone Meetjesland
Centrum.
Binnen de sociale huisvesting spreekt
men in twee situaties van domiciliefraude. Enerzijds kan dit gaan om een
woning die werd toegewezen, maar
niet effectief bewoond wordt. Zo staat
een pand ten onrechte leeg terwijl er
wel degelijk heel wat kandidaten op
de wachtlijst staan. Anderzijds betreft
het woningen waar mensen komen
bijwonen die niet bij de huisvestingsmaatschappij gekend zijn. Hierdoor
betaalt men minder huur en benadeelt men de andere huurders die wel
alles correct doorgeven.
‘De ondertekening van dit protocol
betreft een uniek samenwerkingsverband tussen de sociale huisvestingsmaatschappij en de politionele en
gerechtelijke diensten. Hiermee willen
we fraude in de huisvestingssector
maximaal vermijden en streng aanpakken. Dit protocol leidt niet alleen
tot een nauwere samenwerking,
maar ook tot de broodnodige
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informatie-uitwisseling om de strijd
van domiciliefraude in de sector van
de sociale huisvesting aan te pakken
en dit zowel preventief als repressief.’,
licht Stefaan Vercamer, voorzitter van
SHM Vlaamse Ardennen /Paul Broekaert, voorzitter van SHM MBV toe.
‘Daarnaast hopen we dat dit protocol
een ‘eyeopener’ mag zijn voor allen die
van ver en van dichtbij betrokken zijn
bij de strijd tegen domiciliefraude en
ons voorbeeld volgen, maar vooral dat
we met dit protocol de personen die
gebruik maken of willen maken van
sociale huisvesting onze belangrijkste
partner worden in het collectief neen
zeggen tegen iedere vorm van domiciliefraude.’, vult Jeanique Van Den
Heede, directeur SHM Vlaamse Ardennen/Steve Van Damme, directeur SHM
MBV aan.
Samen met al deze partners maken
we werk van een positief en correct
engagement dat iedere burger aangaat met onze maatschappij. n
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Delphine Schelpe, Politiezone
Brakel – 055 42 60 00
Stefaan Vercamer, Voorzitter
SHM Vlaamse Ardennen – 0496 29 94 29
Jeanique Van Den Heede,
Directeur SHM Vlaamse Ardennen,
0476 53 25 87
Jordy Haverbeke, Politiezone
Meetjesland Centrum, 09 376 46 46
Steve Van Damme, directeur
Meetjeslandse Bouwmaatschappij,
09 376 90 43 – 0478 99 82 88

De Vlaamse Ardennen

vanaf 2017
dé wandelregio
van Vlaanderen
t Uitstekend nieuws voor wie graag wandelt:

vanaf de zomer van 2017 moet de Vlaamse Ardennen dé wandelregio van Vlaanderen worden.
Om die ambitie te realiseren, werkt Toerisme
Oost-Vlaanderen hard aan de uitbreiding van de
wandelmogelijkheden in de regio.
Je eigen wandelroutes à la carte uitstippelen in
de Vlaamse Ardennen kan al sinds 2010 op het
wandelnetwerk Getuigenheuvels (in de driehoek
Oudenaarde-Ronse-Kluisbergen) en sinds 2014 op
het Oost-Vlaamse gedeelte van het wandelnetwerk
Pajottenland (Geraardsbergen en Ninove). Vanaf midden 2017 komen er twee nieuwe wandelnetwerken
bij: Zwalmvallei (in de gemeenten Oudenaarde, Horebeke, Zwalm, Zottegem en Brakel) en Bronbossen (in
de gemeenten Brakel, Lierde en Geraardsbergen). Het
bestaande netwerk Getuigenheuvels wordt herwerkt,
en het Oost-Vlaamse deel van het wandelnetwerk
Pajottenland wordt geïntegreerd in het nieuwe
wandelnetwerk Bronbossen. Alle netwerken zullen op
elkaar aansluiten: handig voor wie graag een wandelvakantie van een paar dagen wil plannen in de
Vlaamse Ardennen.
Bij de realisatie van de nieuwe wandelnetwerken
hoort natuurlijk het plaatsen van bewegwijzering.
Ook in jouw gemeente zal je binnenkort overal palen
en borden in het landschap zien verschijnen. Ondervind je hinder van een geplaatste paal? Contacteer
dan de routedokter van Toerisme Oost-Vlaanderen
via routedokter@oost-vlaanderen. Hij/zij zoekt graag
samen met jou naar een oplossing. n
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www.tov.be/nieuwenetwerken
of toerisme@brakel.be – 055 43 17 63

Toerisme 20

En na de vakantie is er terug
muziek, literatuur en meer …

Vakantie in de bib

t Hou alvast 15 oktober vrij in je agenda.

Dan gaat
immers de 3de editie van het literair festival Boeksprekers door in Brakel! Met interviewster Ihsane Chiaoua
Lekhli (van de 7de dag) en gasten als Phara de Aguire,
Alicja Gescinska, Charlotte Van den Broeck en Peter
Slabbynck kan deze namiddag niet stuk.
Joris Tulkens komt op 6 oktober praten over zijn laatste boek rond Thomas More (i.s.m. Triverius).
Op zondag 17 september verzorgt harpiste Sophie Baguet een aperitiefconcert. En Wim Distelmans houdt
een voordracht over ‘Waardig sterven’ op 7 september
(i.s.m. Seniorenraad). n
Blijf je graag van alles goed op de hoogte? Abonneer
je op de bib-nieuwsbrief via de gemeentelijke website
of deze qr-code:

t Zomertijd is leestijd! Een ontspannende roman, een

spannende thriller, een leerrijk boek, een toffe strip…
Er is voor elk wat wils! In de bib kan je dan ook meer boeken ontlenen, tot 10 per kaart. Wie op reis gaat en vooraf
verwittigt, kan een langere uitleentermijn krijgen. En
uiteraard kan je ook genieten van de films en muziekcd’s
die volledig gratis te ontlenen zijn. De collectie e-readers
en e-boeken is uitgebreid. Ook dit digitale aanbod is
gratis te gebruiken. En via Mijnbibliotheek heb je voor de
kids gratis toegang tot de digitale prentenboeken en
Avi-boekjes: de fundels.
Kinderen uit de lagere school kunnen deelnemen aan
de jaarlijkse leesbeestwedstrijd. Voor de jongeren van
het middelbaar (tot 18 jaar dus) is er opnieuw de ‘readdragon-competition’. De eerste beloning - een schattige
leesbeestpinguïn - volgt al snel. Wie meer leest, wint ook
meer. Omdat lezen zo leuk is! n
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brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

17

DONDERDAG

& inschrijving: brakel@bibliotheek.be 055 42 12 45

7

ZATERDAG

Oktober

Festivalconcert in kopertinten
t Op zaterdag

7 oktober is er opnieuw een bijzonder concert in het kader van het Festival van Vlaanderen te
Brakel. Het befaamde ensemble ‘The Belgian Brass Soloists’ brengt er een gevarieerd programma ‘Around the
world’ in de kerk van Everbeek Beneden. Vijf koperblazers van topniveau nemen het publiek op reis doorheen
de tijd, doorheen de continenten en doorheen een waaier aan genres: van William Byrd en Bach tot Leonard
Bernstein (met West Side Story), van klassiek tot jazz...
Kaarten zijn te verkrijgen in de bib en op de Dienst voor Toerisme.
Met de steun van de Culturele Raad, ACK-keukens, Grafisch Atelier Surdiacourt, Farys, Garage Vande Putte,
Standaard Boekhandel Brakel/Ronse en Stephan Van den Berghe. n
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en reservatie.: brakel@bibliotheek.be 055 42 12 45

50

50

Het echtpaar Antoin en Frida
Baele - Sprangers

Het echtpaar Remi en Godelieve
Van Melkebeke - De Smaele

100
jaar

50

50

Het echtpaar Marcel en Emma
Van Muylem - De Temmerman

Jubilea 23

Ivonne De Cock-100 jaar

Het echtpaar Freddy en Agnes
Bonte - De Smet

60

60

Het echtpaar Gilbert en Jeannine
Van Twembeke - Vandemergel

Het echtpaar Jan en Simonne
Vanoppen - Van der Vreken

101
jaar

60

Jubilea 23

Maria Van de Putte-101 jaar

Het echtpaar Marcel en Francine
Van Wijmeersch - D’Haeyer

t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats,

ev. straat en huisnr. aan.

Wedstrijdvraag
In welke straat staat dit “monument”?

Beschadigd wegdek:
Defecte straatlamp:
Gebrekkige verkeerssignalisatie:
Gebreken aan fiets- of voetpad:
Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:
Sluikstort:
Verkeershinder:
Verstopte riool:
Gebreken aan grachten/beken:
Andere (geef onderwerp aan):

Verstuur je antwoord voor 31 augustus 2017 naar
de toeristische dienst - Marktplein 1, 9660 Brakel
en win misschien een prachtige prijs.
Winnaar vorige wedstrijdvraag :
Antoinette Detant, Ommegangstraat 34 te 9660 Brakel
(Het juiste antwoord was “Rijstveldweg”)

t Je gegevens:

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

.be

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN
VAN HET CONTAINERPARK:
woensdag 5 juli 2017 (kermis Nederbrakel)
dinsdag 11 juli 2017 (feest Vlaamse Gemeenschap)
vrijdag 21 juli 2017 (nationale feestdag)
dinsdag 15 augustus 2017 (OLV Hemelvaart)
woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen)
zaterdag 11 november 2017 (wapenstilstand)
woensdag 15 november 2017 (Koningsdag)
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Ik heb de volgende melding:

