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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

Schepen Peter Vanderstuyf

Landbouw, Ruimtelijke Ordening
Spreekuur : na telefonische afspraak - schepenzaal
Elverenberg 11 - 0476 97 06 75 - peter.vanderstuyf@telenet.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
www.
Partij: Open Vld

t

.be
Beleef

BRAKEL

Jürgen De Mets

IN 1 APP

Algemeen Directeur
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
Bezoek ons op

DOWNLOAD GRATIS
DE BRAKEL APP
via de App Store of Google Play
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De gemeenteraadsleden

De OCMW-raadsleden
OCMW - Marktplein 26, 9660 Brakel
Marijn DEVALCK, Voorzitter
Bleinstraat 4 - 0493 12 60 29 - Open Vld

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
André FLAMAND - Leinstraat 112 - 045 42 45 49 - 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

Sabine BURENS
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
Lisbeth VAN DE MAELE
Meerbeekstraat 90 - CD&V
Lieven DEMOOR
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
Liesbeth GHIJSELS
Warande 61 - 0477 80 56 55 - NVA
Bart MORREELS
Hollebeekstraat 45 - 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

Politie Brakel

Openbare Bibliotheek

Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
info@pzbrakel.be
Dringende gevallen 101
Dinsdag, donderdag & vrijdag van 8 u. tot 17 u.
Maandag en woensdag van 8 u. tot 19 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u.

Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45
brakel@bibliotheek.be
Openingsuren:
Dinsdag van 16 u. tot 20 u.
Woensdag van 10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u.
Donderdag van 16 u. tot 20 u.
Zaterdag van 9 u. tot 12 u.
Zondag van 10 u. tot 12 u.
Het lidmaatschap is gratis.

Brandweer Brakel
Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
T. 0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be
Oproepen brand: 055 43 13 13 of 100

Buitenschoolse kinderopvang

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

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

Woonzorgcentrum Najaarszon

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.

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
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BIJZONDERE SLUITINGS
DAGEN
VAN HET CONTAINERP
ARK
Dinsdag 1 mei 2018
Woensdag 4 juli 2018
Woensdag 11 juli 2018

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

Gemeentelijk Zwembad Poseidon
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel
T. 055 42 46 48
zwembad@brakel.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.

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)

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen

Het PWA-kantoor Brakel is definitief gesloten. Indien u wenst
gebruik te maken van het nieuwe systeem wijk-werken?
Nieuwe contactpersoon : Mia Delbar
Werkwinkel Ronse Oscar Delghusstraat 60 - 9600 Ronse - 055 33 40 85

Drugpreventie en -begeleiding (PISAD)
Elsie Van den Haezevelde
Jagersstraat 64 B - 9660 Brakel - 0499 57 84 90
elsie.vandenhaezevelde@zov.be
www.zov.be
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GESLOTEN OP:

Gemeente en OCMW
GEMEENTE: MARKTPLEIN 1 - 9660 BRAKEL
ALLE WERKDAGEN OPEN: 8.30u - 12u • WOENSDAG: 16u - 19.30u
OCMW: MARKTPLEIN 26- 9660 BRAKEL - 055 43 15 09
ALLE WERKDAGEN OPEN: 8u - 12u • 12.30u - 16.30u
SOCIALE DIENST: 8.30u - 11.30u • NAMIDDAG: OP AFSPRAAK

Algemeen directeur
Jürgen De Mets
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

Burgerzaken
Geert Labiau - Deskundige burgerzaken
055 43 17 62 - geert.labiau@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
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker
055 43 17 66 - dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be

Adjunct algemeen directeur
Bianca De Staercke
055 43 15 08 - bianca.destaercke@ocmwbrakel.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
Sofie Destercke - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
Personeelsdienst - 055 43 15 09
Dienstencheques - 055 43 15 06
Katrien De Langhe - Alg. administratie OCMW
055 43 15 09 - katrien.delanghe@ocmwbrakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Carin Grooten - Stedenbouwkundige
055 43 17 58 - stedenbouw@brakel.be
Koen De Meester - Stedenbouwkundige
055 75 57 61 - koen.demeester@brakel.be
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar
055 43 17 79 - sarah.vanmuylem@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker
055 43 17 58 - christelle.demooi@brakel.be

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

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
Financiële dienst
Ludo De Smet - Financieel directeur
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
Carine Pollez - Adm. medewerk. - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.be

Maandag 2 april
(Paasmaandag)
Dinsdag 1 mei
(Feest v/d Arbeid)
Donderdag 10 mei
(O.H. Hemelvaart)
Vrijdag 11 mei
Maandag 21 mei
(Pinstermaandag)
Woensdagnamiddag 4
juli
(Kermis)
Woensdag 11 juli
(Feest Vlaamse Gemeensch
ap)

Vrije tijd & communicatie
Eef Verdonck - Deskundige cultuur & communicatie
055 43 17 63 - eef.verdonck@brakel.be
Gary De Nooze - Adm. medewerker
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Sociale dienst
Melissa De Neve - Wnd. Hoofdmaatschappelijk werkster
055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Elke Van Waeyenberge – Maatschappelijk werkster
055 43 15 05 - elke.vanwaeyenberge@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
Belauto: 055 43 15 00
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Ontvangst
Brandweer Brakel
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Hulde aan het
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Digitalisatie Burgerzaken – nieuwe website met knop
‘Maak een afspraak’
t In onze vorige editie van het infomagazine hadden we het al even over de digitale vernieuwingen voor onze dienst

Burgerzaken. Voor bepaalde zaken zal bijvoorbeeld de mogelijkheid bestaan om online een afspraak te maken.
Momenteel werken we volop aan deze digitale vernieuwingen. Van zodra de vernieuwde digitalisatie en website actief
zijn, lichten we jullie uitgebreid in. n

i

geert.labiau@brakel.be - 055 43 17 62

Zitdag voor het invullen van de aangiften in de
personenbelasting
t De Algemene Administratie van de Fiscaliteit voorziet een zitdag voor het invullen van de belastingaangiften voor het

aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) voor de inwoners van de gemeente Brakel. Deze zitdag zal plaatsvinden op het
gemeentehuis in de Schepenzaal op donderdag 31 mei 2018 van 16.30 tot 19.30 uur.
Volgende documenten zijn mee te brengen:
- in te vullen belastingaangifte.
- fiches van loon, werkloosheid, ziekte, pensioen, vakantiegeld, enzovoort.
- aanslagbiljet(ten) in de onroerende voorheffing.
- bewijsstukken in verband met levensverzekering, hypothecaire lening, pensioensparen, enzovoort.
BELANGRIJK! NIEUW VANAF 2018:
Breng eveneens uw identiteitskaart mee. Voor wie een gemeenschappelijke aangifte indient (gehuwden en wettelijk
samenwonenden) volstaat de identiteitskaart van één van beide belastingplichtigen. Komt u voor iemand anders? Breng
dan een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee alsook een volmacht. n

i

Burgerzaken 7

brian.stevens@minfin.fed.be

Radio en tv anno 2018
t Radio en tv maken een belangrijke evolutie door. Meer en meer wordt ingezet op

digitale technologie. Verdwijnt FM dan helemaal? Kunnen we binnenkort in de auto
alleen nog het radionieuws horen via onze smartphone en bluetooth? Kan je van je
HD tv een smart tv maken? Hoe zit het met streaming?
Joachim Leeman vertelt er meer over op donderdag 5 april, om 20 uur.
Gratis toegang maar graag vooraf reserveren. n

5

DONDERDAG

April

Onlife: uitloggen kan niet meer
t Katleen Gabriels, professor aan de Universiteit van Eindhoven en eerder aan de
VUB, schreef een onthutsend boek over de troeven én de valkuilen van onze digitale
samenleving. De digitale samenleving zorgt voor ongekende mogelijkheden maar
toch zijn er ook schaduwzijden. En die gaan verder dan het bekende privacy-verhaal...

Iedereen is welkom op donderdag 19 april, om 14 uur,
voor deze boeiende voordracht.
Gratis toegang maar graag vooraf reserveren. n

19

DONDERDAG

April

Koen De Cauter met Lamoral: jazz met vergezichten
t Op donderdag 19 april, om 20 uur, kan je in de bib genieten
van een avondconcert met ‘Lamoral’. Lamoral is een recent
muzikaal project van drie beloftevolle jonge muzikanten
(Sam Opstaele, gitaar – Jonathan Maes, zang en ritmegitaar –
Emile Van Helleputte, contrabas) met saxofonist/zanger
Koen De Cauter, die veertig jaar geleden al de gipsy jazz en
andere minder gekende muziekstijlen in de kijker plaatste met
zijn legendarische Waso Quartet. Lamoral brengt, naast eigen
composities, interpretaties van oude nummers.

Van harte welkom dus voor deze mix van Django-geïnspireerde
swingjazz met verwijzingen naar tal van andere stijlen.
Gratis toegang maar graag vooraf reserveren. n

19

DONDERDAG

April

i

en reservatie: brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45
Bib 8

25
VRIJDAG

3

DONDERDAG

Mei

Mei

Wereldpen Inge Vrancken in
Kluisbergen: Is er nog een toekomst voor het Midden-Oosten?

De wereld volgens Bart Moeyaert
t Bart Moeyaert bekleedt een aparte plaats in de
Nederlandstalige literatuur: bekroond jeugdauteur,
dichter, performer, schrijver van scenario’s, toneelteksten,
liederen, romans...
Op donderdag 3 mei, om 20 uur, vertelt Bart over zijn
wereld. Het beginpunt is 1939. De dag van de lezing is
het eindpunt. In de tijd daartussen horen we het verhaal
van het gezin waarin hij opgroeide, ontstaat er een eerste boek, evolueren de ideeën en wordt er op een aantal
titels dieper ingegaan. Het publiek krijgt op verschillende
manieren een kijk op wat de auteur doet en denkt. Het is
veel meer een performance dan een traditionele lezing.
Gratis toegang maar graag vooraf reserveren. n

t Het samenwerkingsverband Bibliotheken Vlaamse

Ardennen organiseert in 2018 de lezingenreeks ‘Wereldpennen in de Vlaamse Ardennen’.
Op vrijdag 25 mei is Inge Vrancken te gast in feestzaal
De Burg, te Kluisbergen.
De huidige hoofdredacteur van Het Journaal brengt er
een boeiende lezing over het Midden-Oosten met bijzondere aandacht voor de actualiteit van het moment.
Vanuit Brakel vertrekt zoals gewoonlijk een gratis bus, om
19.20 uur, op parking Tirse.
Ook de toegang is gratis, maar reserveren is een must. n

Aperitiefconcert met topcellist
Benjamin Glorieux en Ser Feliz
t Op zondag 10 juni, om 11.30 uur, is er een uniek feestjaarconcert in de bib.
Maar liefst 5 cellisten zullen er samen een zeer gevarieerd programma laten
klinken. Benjamin Glorieux is een van de meest veelzijdige musici van het
moment: van Bach tot jazz, van authentiek tot modern, uitvoeren en componeren … hij doet het allemaal schitterend en vol overgave.
Denk bijvoorbeeld aan de originele formule 1-filmpjes die op Canvas werden
gebruikt om de Elisabethwedstrijd voor cello aan te kondigen. Jawel, gemaakt
en gespeeld door Benjamin...
Ser Feliz is een bijzonder ensemble dat bestaat uit Benjamin en 4 bevriende
cellisten. Tijdens het concert van 10 juni zal muziek gebracht worden rond
het thema Pinksteren en vaderdag.
Gratis toegang maar graag vooraf tijdig reserveren. n

i
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ZONDAG

Juni

en reservatie: brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45
Bib 9

Nieuw! Omgevingsvergunning
t Vergeet de stedenbouwkundige

vergunning en de milieuvergunning. Vanaf 1 januari 2018 kun je ze
beide in één keer aanvragen via het
Omgevingsloket en spreken we van
de omgevingsvergunning.
Het Omgevingsloket is een digitale
toepassing van de Vlaamse overheid
waar je een aanvraag digitaal kan
samenstellen, indienen en opvolgen.
Sinds 15 januari is er ook een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar, de ‘snelinvoer’. Daarmee kun je
eenvoudige werken op en rond een
gebouw aanvragen, zoals het plaatsen
van zonnepanelen en het zetten van
een tuinhuis.

Door de integratie van beide vergunningen worden zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van
een project beoordeeld. Je dient je
aanvraag in bij één loket, het Omgevingsloket. Daarna starten, indien
nodig, één openbaar onderzoek en
één adviesronde. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten.
Naast de gewone procedure is er ook
de vereenvoudigde procedure zonder
openbaar onderzoek.
De omgevingsvergunning geldt voor
onbepaalde tijd. Zo kan je bijvoorbeeld
bedrijfsinvesteringen doen zonder
rekening te moeten houden met de
vervaldatum van je vergunning.

Nieuw 10

De overheid zal de milieuvoorwaarden
van bepaalde bedrijven wel nog
evalueren. Bovendien kunnen
inwoners, adviesinstanties en
vergunningverlenende overheden de
milieuvoorwaarden laten aanpassen.
Ook het voorwerp en de duur van
de vergunning kunnen herbekeken
worden.
Nieuw is dat de overheden voor
bepaalde ingewikkelde projecten
verplicht zijn om op vraag van de
initiatiefnemer een projectvergadering
te organiseren. Bovendien kan je de
aanvraag voortaan tijdens de
procedure wijzigen, zonder de
procedure volledig te moeten
heropstarten.

Je kan een omgevingsvergunning digitaal aanvragen. Voor professionelen
zoals architecten of landmeters is dat
zelfs verplicht. Deze digitale behandeling van vergunningendossiers heeft
tal van voordelen:
• je kan je dossier zelf opvolgen.
• het is kostenbesparend want er komen geen kopie-, afdruk- en verzendkosten bij kijken.
• het is tijdbesparend want gegevens
hoeven niet meer overgenomen te
worden en de behandelende instanties hebben onmiddellijk toegang tot
het dossier.
• transparant want voor alle betrokkenen is dezelfde informatie beschikbaar.

• vlotte communicatie met de andere
betrokken overheden en adviesinstanties.
• geen bijkomende rapporteringen
meer want geen lijsten meer nodig
voor het kadaster, EPB-verslaggeving
en vergunningenregister.
• de gegevens zijn beschikbaar voor
andere interne processen
Bij wie aanvragen?
-De Vlaamse Regering is bevoegd
voor aanvragen die omwille van hun
strategische belang op een lijst met
Vlaamse projecten worden vermeld
(luchthavens, kerncentrales, ...) en voor
aanvragen die zich in meerdere provincies bevinden.

-De deputatie is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun bovenlokale
belang of belangrijke impact op de
omgeving op de lijst met provinciale
projecten worden vermeld (werken
aan onbevaarbare waterlopen van
2de of 3de categorie, ontginningsgebieden), voor aanvragen die zich in
meerdere gemeenten bevinden en
voor aanvragen die een ingedeelde
inrichting of activiteit betreffen die in
de eerste klasse is ingedeeld volgens
de VLAREM-indelingslijst.
-Het college van burgemeester en
schepenen is bevoegd voor alle andere aanvragen.
Hulp nodig bij je aanvraag? Je kan
altijd terecht bij je gemeente of bij de
helpdesk van het Omgevingsloket. n

i

www.omgevingsloketvlaanderen.be
helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com
stedenbouw@brakel.be - 055 43 17 58
koen.demeester@brakel.be - 055 43 17 61
milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Aandacht voor pesticidenverbod op bermen en oevers
t Sinds 1 januari 2015 mogen
openbare diensten geen pesticiden
meer gebruiken voor het onderhoud
van hun terreinen. Het is één van de
maatregelen die de Vlaamse overheid
heeft genomen om de verspreiding
van schadelijke stoffen in het milieu
te beperken. De overheid wil – en
moet – daarmee tegemoet komen
aan een Europese richtlijn rond deze
problematiek. Het verbod geldt onder
andere voor groendomeinen, begraafplaatsen,
speelpleinen, trottoirs en pleinen …
alsook voor bermen en oevers. Voor
bermen en oevers was dit reeds vroeger zo, op basis van het Bermbesluit
en het decreet Integraal Waterbeheer.
Een belangrijke toevoeging vanuit de
nieuwe regelgeving is dat het verbod
nu ook geldt voor bermen buiten het
landelijk gebied. Concreet betekent
dit dat het gebruik van pesticiden
eveneens, en dit dus overal, verboden
is tussen de straatkant en de rooilijn.

Meestal gaat het hier om een 1 tot 3
meter brede strook die in landelijke
woonomgevingen vaak min of meer
verhard is aangelegd door de eigenaar van de aanpalende woning. Ook
hier mag dus niet meer gesproeid
worden.
Indien bij vaststelling van een gesproeide berm of oever kan vermoed
worden wie hiervoor verantwoordelijk
is, zal deze persoon daarover door een
bevoegd persoon worden aangesproken.
Indien deze verantwoordelijkheid ter
plaatse niet duidelijk is, zal een
waarschuwingsbord aangebracht
worden en tegelijk in alle huizen in
de omgeving ervan een bericht in de
bus worden gestoken. Op die manier
hopen we dat de hele buurt er samen
kan op letten dat dit kapotsproeien
van bermen en oevers ophoudt. Heb
je ergens een kapotgespoten berm of
oever gezien, meld dit aan de
milieudienst.

Milieu 12

Wij willen er dan ook op rekenen, dat
iedereen voortaan de nodige burgerzin aan de dag zal willen leggen, zodat geen verdere actie – verbalisering
en boete – zal nodig zijn. We hopen
met dit initiatief, uitgaand van de
Milieuraad, voortaan met z’n allen te
kunnen genieten van een gezondere
leefomgeving en van een natuur die
niet ontsierd wordt door kale bermen
en oevers. n

i

milieu@brakel.be of 055 43 17 60

of
https://www.vmm.be/nieuws/archief/
verbod-op-gebruik-pesticiden-metglyfosaat

Het klimaat daagt ons uit
t Hoe ernstig jij de klimaatverandering

ook neemt, we kunnen er niet om heen
dat we heel wat uitdagingen het hoofd
moeten bieden. Langere periodes van
droogte en dus een tekort aan drinkwater, felle rukwinden, hevigere buien met
wateroverlast tot gevolg...
Brakel gaat de uitdaging aan
De gemeente Brakel wil samen met
jou deze en toekomstige problemen
aangaan. Met haar deelname aan het
project “Klimaatgezond Zuid-OostVlaanderen” heeft de gemeente immers
een klimaatgezonde reflex ontwikkeld.
Binnen dit project werken we samen
met 12 andere gemeenten aan een
regionaal klimaatactieplan waarbij we
tegen 2030 streven naar 40% minder
CO2-uitstoot en een aanpak om de
gevolgen van de klimaatverandering te
temperen.

Enkele ideeën uit de klimaattafel
Brakel in de spotlights
• “Bestrijd erosie door bijvoorbeeld
bebossing op hellingen te stimuleren,
te stoppen met het kappen van bomen, heggen en hagen aan te leggen.”
(adaptatie)

i

• “Inzetten op duurzame voedselproductie in en rond de gemeente door
bijvoorbeeld volkstuinen te organiseren
(eventueel mogelijk aan de appartementsgebouwen in het centrum van
Nederbrakel).” (consuminderen)
• “Onderzoek het potentieel aan waterkracht, bijvoorbeeld in de Boembekemolen.” (hernieuwbare energie)
• “Verbeter de fietsinfrastructuur door
(afgescheiden) fietspaden aan te leggen
op de gemeentewegen en bijvoorbeeld
op de N48.” (mobiliteit)
• “Informeer en ontzorg (kansarme)
inwoners rond het energiezuinig maken
van woningen via onder andere informatiesessies rond isolatie, bestaande
initiatieven zoals ecobouwers promoten.” (wonen)
Wat na de klimaattafel?
Uit de honderden ideeën die in de
eerste fases van het proces zijn verzameld, zal het klimaatteam van Brakel de
maatregelen naar prioriteit ordenen. Het
eindresultaat moet een lijst van maatregelen zijn die samen een reductie van
40% CO2 opleveren en de gevolgen van
de klimaatverandering temperen.
In een laatste, essentiële stap zal de
gemeente echt haar klimaatgezonde
engagement bewijzen. Voor de gekozen acties moeten budgetten voorzien
worden. Het plan dient nog voor de
zomer goedgekeurd te worden door de
gemeenteraad. n

Plant een
klimaatbestendig landschap
t Heb je interesse om een houtkant, heg, bomenrij, hoogstamboomgaard of bos te planten?
De provincie Oost-Vlaanderen
ondersteunt aanplantingen met
een aanzienlijke impact op het
landschap en staat in voor 80% van
de kosten, of biedt gratis plantgoed
als je zelf de handen uit de
mouwen steekt. Houtige landschapselementen zorgen voor
meer biodiversiteit en een
gematigder microklimaat. Tegelijk
hebben ze een erosie werend
effect, dragen ze bij aan het
afremmen en vasthouden van
hemelwater en halen ze koolstof
uit de lucht. Redenen genoeg om
ook een stukje klimaatbestendig
landschap te planten.
Interesse? Neem contact op met
Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen. Zij bekijken met u de
mogelijkheden op maat en coördineren de uitvoering of levering in
samenwerking met de provincie. n

i

milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Bespaar 20% op je energiefactuur!
t Bespaar 20% op je energiefactuur dankzij de groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie in samenwerking

met onze gemeente
Energie wordt steeds duurder. Om de prijsstijgingen te
counteren en tegelijk de opwarming van de aarde tegen
te gaan, is investeren in energiebesparende maatregelen een verstandige zet. SOLVA organiseert daarom
een groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie in
samenwerking met onze gemeente en vzw BEA. Door
deze gezamenlijke aankoop worden scherpere prijzen
afgedwongen en een goede kwaliteit gegarandeerd.
Aangezien elk huis zijn eigen unieke structuur heeft, komt
een professional langs bij de deelnemer voor het bekijken
van de woning. Deze maakt vervolgens een offerte op

maat van de woning voor dak- of spouwmuurisolatie of
beide. Ten gevolge van de groepsactie is elke offerte kwalitatief, scherp van prijs én gecheckt op correctheid door
het onafhankelijke studiebureau Zero Emission Solutions.
Als de deelnemer uiteindelijk tevreden is van de offerte,
gaan de werken van start. Vzw BEA volgt samen met Zero
Emission Solutions de uitvoering van de maatregel(en)
op. De actie loopt van 01.02.18 tot en met 31.12.18. Schrijf
je in op www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil. n

i

milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Waakzame peters en meters gezocht om zwerfvuil te ruimen
t Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, hebben onze
glasbolsites een ware ‘make-over’ ondergaan. Iedere site
is voorzien van enkele bloembakken om ervoor te zorgen
dat de glasbollen en de omgeving errond niet langer een
doorn in het oog zijn.
De site ter hoogte van de Theo Brakelstraat werd zelfs
voorzien van 2 ondergrondse exemplaren. Een grondige
evaluatie zal uitwijzen of dit ook in andere deelgemeenten
zal doorgetrokken worden.
Wij willen graag korte metten maken met sluikstort en
zwerfvuil rond de glasbollen en willen daarom een oproep
lanceren naar waakzame peters of meters die regelmatig
toezicht houden op de reinheid van een glasbolsite in hun
buurt en actie ondernemen om zwerfvuil te verwijderen en
sluikstorten te melden. Omdat ook de bloemen niet mogen
vergeten worden, zullen peters en meters ook de mogelijkheid hebben om in te staan voor de verzorging ervan. Uiteraard wordt voor dit alles materiële ondersteuning voorzien.

We zoeken meters en peters voor volgende plaatsen:
Theo Brakelstraat - Rondplein - Dr. De Drijverestraat Dam - Kerkhofstraat (ter hoogte van het kerkhof ) Hoek Driehoekstraat & Watermolenstraat St. Franciscusstraat (Opbrakel) - St. Ursmarsstraat (Zegelsem) - St. Apolloniaplein (Elst) - Groenstraat – Kammeland
(Michelbeke) - Hollebeekstraat (Parike) - Everbeekplaats
(Everbeek) - Muiterij (Everbeek)
Uiteraard zijn niet enkel de glasbolsites een probleem wat
betreft zwerfvuil en sluikstorten. Er blijft ook veel afval op
straat en in grachten belanden. Daarom zoeken we ook
peters en meters die waken over de netheid van een buurt
of straat.
Wil je je dus engageren voor een propere glasbolsite of om
een deel van jouw straat of buurt proper te houden, meld
dan je belangstelling. n

i
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De sportkansenpas
t Voor wie?
De sportkansenpas is er voor iedereen jonger dan 18 jaar
en woonachtig te Brakel (dit wil zeggen: officieel gedomicilieerd), voor zover de ouders (of de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefenen) voldoen aan de
inkomstencriteria.

Voor welke sportactiviteiten?
Bij deelname aan de sportkampen en lessenreeksen
georganiseerd door de gemeente Brakel of door een van
de door de gemeente Brakel erkende sportclubs. Bijvoorbeeld de zomersportkampen 2018, de talrijke lessenreeksen in sporthal De Rijdt en de verschillende lessenreeksen
in het gemeentelijk zwembad Poseidon.
Terugbetaling?
Je kan een tussenkomst ontvangen die 50% van de
kostprijs bedraagt. Indien de jongere samenwoont met
een alleenstaande ouder (in co-ouderschap), zal er een
tussenkomst zijn van maximum 25% van de kostprijs.
De tussenkomst per minderjarige en per kalenderjaar is
beperkt tot een maximum van €200.
Nadat je het betalingsbewijs hebt binnengebracht bij
het OCMW en nadat bevestigd is door de gemeente of
de sportclub dat de jongere heeft deelgenomen aan het
sportkamp of de lessenreeks, zal de terugbetaling binnen
de maand gebeuren.
Hoe zo’n kansenpas bekomen?
Door langs te komen bij het OCMW Brakel. Een maatschappelijk werkster 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 bij de sociale diensten van het OCMW en moeten de volgende documenten meebrengen:
• Rekeninguittreksels van de inkomsten van de laatste
drie maanden van alle leden van het gezin (met kinderbijslag, studiebeurzen en onderhoudsgelden voor kinderen ten laste wordt er geen rekening gehouden).
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• De twee recentste aanslagbiljetten van de belastingen.
• Een bewijs van de afbetaling van uw woning of een
bewijs van de betaalde huishuur van de laatste twee
maanden.
• Identiteitskaart
• Bankkaart
• Indien van toepassing: bewijs van collectieve schuldenregeling
Welke inkomsten komen in aanmerking?
Er wordt rekening gehouden met inkomsten uit onroerende en roerende goederen (van alle leden van het
gezin), zoals onder andere lonen, pensioen, werkloosheidsvergoeding, enzovoort.
Afhankelijk van je gezinssituatie, dien je onder een bepaalde inkomensgrens te blijven:
Alleenstaande			
€ 1.115 per maand
Per kind tot en met 14 jaar		
€ 335 per maand
Per kind vanaf 15 jaar		
€ 558 per maand
Per extra volwassene 		
€ 558 per maand
Bijvoorbeeld in een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen van 14 jaar of jonger is de maximum inkomensgrens
€ 2.343.
Als je over een eigen huis beschikt dat afbetaald is, wordt
het inkomen met factor 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 de terugbetalingen van januari tot juni dient men
zich in te schrijven vanaf de voorgaande maand december.
• Voor de terugbetalingen van juli tot december dient
met zich in te schrijven vanaf de voorgaande maand juni.
Per half jaar dient men opnieuw alle documenten te
bezorgen aan het OCMW, dit om te kunnen nagaan of je
nog voldoet aan alle voorwaarden. n

Elke Van Waeyenberge 055 43 15 05 - Vanessa Roosen 055 43 15 03 - Melissa De Neve 055 43 15 04 - Yoko Maes 055 43 15 07
Welzijn 16

Vrijwilligers OCMW gezocht

Wij hebben jou nodig!
t Het OCMW Brakel is op zoek naar vrijwilligers die zich wensen in te zetten voor de medeburgers. Er zijn diverse
aangelegenheden waarbij wij je hulp kunnen gebruiken:
De Belauto (onze mindermobielencentrale), onze gratis voedselbedeling, onze kledijwinkel in samenwerking met de
Welzijnsschakel Brakel-Lierde, voor het bezoeken van eenzame ouderen, het afhalen per wagen van groenten en fruit ...
Kortom, een hele resem zaken waarbij wij graag op je medewerking een beroep doen. Heb je interesse? Kom dan gerust
vrijblijvend langs bij ons en verneem meer over de projecten waarvoor wij vrijwilligers zoeken. n

i

Vanessa Roosen (055 43 15 07) of Melissa De Neve (055 43 15 04)

Gezocht:
jobstudenten
voor de kinderopvang
in de zomervakantie!
Ben je minstens 18 jaar en wil je tijdens de
zomervakantie ons team komen versterken om er
samen met de kinderen een keitoffe vakantie van
te maken? Ben je student in een sociaalpedagogische
richting, heb je een monitorenbrevet of ben je een creatieve duizendpoot? Vul dan als de bliksem dit strookje in en geef
het vóór 10 mei 2018 af op het secretariaat van het gemeentehuis of rechtstreeks bij de gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang op het adres Jagersstraat 64, 9660 Brakel of via e-mail: kinderopvang@brakel.be n
t

✂
Hierbij stel ik mij kandidaat als monitor in de buitenschoolse kinderopvang:
Naam en voornaam:							Rijksregisternummer:
Adres:
E-mailadres:									Gsm:
Studie:

Voorkeur locatie en periode (minstens twee aaneensluitende weken):
Kinderopvang Brakel
1 tot 15 juli

		

16 tot 31 juli

Kinderopvang Horebeke
1 tot 15 augustus (Enkel in Brakel - Horebeke gesloten)
Vrije tijd 17

16 tot 31 augustus

Nieuw: de mantelzorgpremie
voor Brakelse mantelzorgers
t De gemeente Brakel wil het werk waarderen van de mantelzorger die

op een intense manier instaat voor de verzorging van een zorgbehoevende
persoon, zodat deze laatste zolang mogelijk thuis kan blijven wonen.
De mantelzorgpremie wordt betaald aan de zorgbehoevende en wordt
besteed als ondersteuning van de mantelzorger.
Voor wie?
Enkel zorgbehoevende personen die niet in aanmerking komen voor de
Vlaamse zorgverzekeringspremie kunnen een aanvraag indienen.
Hoeveel?
De premie bedraagt 250 euro per goedgekeurde aanvraag.
Hoe indienen?
Voor het referentiejaar 2017 kan je tot 1 juli 2018 je aanvraag voor een
mantelzorgpremie indienen.
Reglement en aanvraagformulier zijn te downloaden op de
gemeentelijke website (www.brakel.be >
codex gemeentelijke reglementen >
sociale zekerheid en bijstand). n
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kimberley.vanlierde@brakel.be
055 43 17 64

Nieuw reservatieprogramma:
online reserveren
lokalen sporthal
De Rijdt.
t Sinds 1 oktober 2017 bestaat de mo-

gelijkheid om de beschikbaarheid van
de verschillende lokalen (vergaderzaal
en polyvalente zaal) en alle sportfaciliteiten in de gemeentelijke sporthal De
Rijdt na te gaan en te reserveren.
Iedereen kan - mits het aanmaken van
een account - voortaan de lokalen van
de sporthal online reserveren via de gemeentelijke website: www.brakel.be >
Thuisloket > Vrije tijd > Gebruik lokalen.
Na de aanvraag volgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van de aangevraagde data en uren. n

i

ben.devlieger@brakel.be
055 42 31 98

Reservaties verenigingen sporthal De Rijdt 2018-2019.
t Voor het gebruik tijdens het seizoen 2018-2019 van sporthal De Rijdt in Brakel dien je een aanvraagformulier

in te vullen. Daarin kunnen de voorkeuren vermeld worden die je sportclub zouden aanbelangen, aangaande
de nodige ruimte, trainingsuren en/of competitiewedstrijden en geplande toernooien en/of stages.
Het aanvraagformulier dient vóór zondag 1 april 2018 persoonlijk bezorgd te worden in de sporthal zelf of via e-mail
naar ben.devlieger@brakel.be. Deze aanvraag betekent niet meteen dat de uren worden toegekend aan uw vereniging:
meerdere keuzes opgeven is dus geen overbodige luxe! Zodra een definitieve planning is opgesteld, ontvang je van ons
een gebruiksovereenkomst.
Verdere informatie is terug te vinden op de gemeentelijke website (www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport). n

i

wim.dewael@brakel.be - ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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Online inschrijven sportkampen zomervakantie 2018.
t Op de homepagina van de gemeentelijke website zal vanaf zaterdag 24 maart 2018 om 9.00 u. een link terug
te vinden zijn voor de sportkampen van de zomervakantie. De inschrijvingsprocedure is gebruiksvriendelijk en
verwoordt in een handleiding op maat die te raadplegen is op de gemeentelijke website. Bij inschrijving dient de
betaling onmiddellijk elektronisch te gebeuren. Uiteraard worden de kinderen begeleid door ervaren en deskundige lesgevers.

Week 1: maandag 2 juli t.e.m. vrijdag 6 juli 2018
Kleutersportkamp (3-5 jaar), voetbal-omnisportkamp (6-12 jaar) en paardensportkamp (8-14 jaar)
Week 2: maandag 9 juli t.e.m. vrijdag 13 juli 2018 (4 dagen wegens feestdag 11 juli)
Kleutersportkamp (3-5 jaar), watersportkamp (8-14 jaar) en danskamp (6-14 jaar)

Week 3: maandag 30 juli t.e.m. vrijdag 3 augustus 2018
Kleutersportkamp (3-5 jaar)
Week 4: maandag 6 augustus t.e.m. vrijdag 10 augustus 2018
Kleutersportkamp (3-5 jaar), fietskamp (8-12 jaar) en paardensportkamp (8-14 jaar)
Week 5: maandag 13 augustus t.e.m. vrijdag 17 augustus 2018 (4 dagen wegens feestdag 15 augustus)
Kleutersportkamp (3-5 jaar) en volleybal-multimovekamp (6-14 jaar)
Week 6: maandag 20 augustus t.e.m. vrijdag 24 augustus 2018
Kleutersportkamp (3-5 jaar), paardensportkamp (8-14 jaar) en tomtesteromsportkamp (6-12 jaar)

Week 7: maandag 27 augustus t.e.m. vrijdag 31 augustus 2018
Tennis-omnisportkamp (6-12 jaar) n
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wim.dewael@brakel.be
ben.devlieger@brakel.be
055 42 31 98

MONITOREN GEZOCHT
Ben je minimum 18 jaar en heb je interesse om een groep gedreven kinderen heel
wat bij te leren, laat ons dan spoedig iets weten! Je basisopdracht bij zo’n sportkamp
bestaat uit het geven van sportinitiatie waarbij een hoofdthema centraal staat. Tevens
verwachten we een permanent enthousiasme en inzet om in samenwerking met de
sportdienst de deelnemers te begeleiden op een pedagogisch verantwoorde wijze.
Je kan je kandidatuur als monitor indienen vóór dinsdag 1 mei 2018. Verdere informatie is terug te vinden op www.brakel.be > vrije tijd en toerisme > sport.
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Meer bewegen?
Je huisarts verwijst je door naar
erkende beweegcoach in Brakel.
t Beweeg meer met de professionele begeleiding van de beweegcoach van Brakel!

Vanaf nu kan je in Brakel beroep doen op een ‘bewegen op verwijzing coach’. Deze coaches stimuleren mensen
met een verhoogd gezondheidsrisico om meer te bewegen met professionele coaching en een beweegplan. Je
krijgt privébegeleiding in je buurt tegen een heel lage prijs.
Hoe ziet de begeleiding eruit?
Samen met je coach maak je een persoonlijk beweegplan op maat van jouw leven.
De bewegingen zijn eenvoudig, leuk en makkelijk vol te houden. Je coach helpt je op weg en motiveert je. Met
de tips van je coach kan je meer bewegen in je vrije tijd, tijdens verplaatsingen, thuis en op je werk.
Hoeveel kost het?
Dankzij de steun van de Vlaamse Overheid betaal je slechts €5 per kwartier per sessie met de coach. Recht op
een verhoogde tegemoetkoming? Dan bedraagt het tarief slechts €1 per kwartier. Sommige mutualiteiten voorzien nog een extra tegemoetkoming.
Wat moet ik doen als ik begeleiding wil?
Om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Ga daarom éérst langs bij je arts en maak daarna een afspraak met coach Robby
De Bodt op het nummer 0499 21 02 24. n

i

Vraag raad aan je huisarts of check de website www.bewegenopverwijzing.be.
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Politiezone
Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm
is digitaal gegaan!
t Alles begon precies een jaar geleden met de stage van Nikita Van Ryckeghem, een erg enthousiaste, leergierige en
creatieve studente criminologie aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar stage is Nikita nagegaan op welke manier
burgers het liefst communiceren met de politie.
Om dit te weten te komen liet Nikita maar liefst 300 enquêtes invullen. De resultaten spraken voor zich:
De meerderheid van de burgers vindt het persoonlijke, oog in oog contact nog steeds het belangrijkste. Hoewel de
politiezone in februari 2017 nog niet actief was op sociale media, gaven heel wat inwoners mee dat ze het zouden
waarderen dat hun politiezone actief zou zijn op diverse sociale media-kanalen. Het gebruik van Facebook krijgt de
absolute voorkeur, op de voet gevolgd door Snapchat en Twitter. Jongeren onder de 18 jaar geven eerder de voorkeur
aan Snapchat, de actieve bevolking ziet de politiezone liever actief op Facebook.
Verder meenden de respondenten dat het inzetten op sociale media ertoe zal leiden dat de politie meer betrokken zal
zijn bij de leefwereld van de burgers. Daarnaast gaven ze de politiezone de tip om de website onder handen te nemen.
Deze was erg gedateerd en visueel zeker niet meer aantrekkelijk. Ook omtrent het belang van een bijdrage van de
politie aan de gemeentelijke infobladen bestond er onder de respondenten een concensus: de artikels werden als het
minst belangrijk en interessant ervaren.
Ten slotte werd duidelijk dat een mix in het gebruik van de verschillende communicatiekanalen door de burger als het
meest interessant wordt ervaren.
De enquête gaf ons het inzicht dat we werk moeten maken van onze externe communicatie en dat op drie sporen,
namelijk: persoonlijk, online en gedrukt.
Samen met Nikita, de dame op de foto, zijn we aan de slag gegaan: we richtten een werkgroep externe communicatie
op, vernieuwden onze website, startten een eigen Facebookpagina en maakten filmpjes hiervoor, hielden een wijkbabbel in Zwalm …
Nu kan je ons volgen via Facebook (je vindt onze pagina door te zoeken naar ‘politie Brakel’) en ook onze website is up
to date. Een erg knappe prestatie met dank aan de respondenten, Nikita en ons communicatieteam. n
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info@pzbrakel.be - 055 42 60 00 - Bij nood: 101
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Het echtpaar Michel en Agnès
Cruypelinck-Dedier

60

Het echtpaar Michel en Madeleine
Rasschaert-De Groote

60

Het echtpaar Ghislain en Elise
Van Twembeke-Van de Kerkhove

60

Het echtpaar Marcel en Monique
Cantaert-Van Haezevelde

Herfstwandeling Sportraad Brakel
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Bee Kind vzw geselecteerd door
Streekmotor23 voor crowdfunding
campagne
t Bee Kind vzw is een vereniging waar-

bij het zorgen voor de natuur en voor
elkaar centraal staat.
Op onze weide, een groene ontmoetingsplek gelegen in het mooie Michelbeke, kunnen we samen op een leuke
manier genieten van de natuur en van
elkaars gezelschap. Bij onze duurzame
acties en workshops betrekken we actief iedereen binnen onze samenleving.
Naast het imkeren en werken met de
natuur is het sociaal contact met elkaar
een grote meerwaarde.

Een kleine greep uit onze acties en
workshops:
de wondere wereld van de honingbij,
start to upcycling, zero waste cosmetica, plantacties, anders tuinieren, ...
Dien in voor
Om dit project te realiseren hebben
21 december
wij jullie steun nodig om 3000 euro
op te halen. Elke euro die wij via het
donatieplatform ophalen, wordt door
Streekmotor23 verdubbeld!

Met het geld gaan we bijenkasten, bijenvolken, beschermingsmateriaal voor
bezoekers, tenten, tafels en stoelen
kunnen aanschaffen.
Doneren kan op BE26 9731 8169 9929.
Schenkers ontvangen een fiscaal attest
(vanaf 40 euro) dankzij de steun van de
Koning Boudewijnstichting. n
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facebook.com/beekind.vzw
facebook.com/Beekind.shop

Wedstrijdvraag
Neem een selfieestel
met een AED-to ram
Tag ons op Instag l
@gemeentebrake
en gebruik
l
#AEDtoestelbrake

Hoeveel gemeentelijke AED-toestellen zijn
er in Brakel en waar hangen ze?

Verstuur je antwoord vóór 1 juni 2018 naar de toeristische dienst
Marktplein 1, 9660 Brakel of toerisme@brakel.be
en win misschien een prachtige prijs.
Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Albert Dewolf - Tenbossestraat 2, 9660 Brakel (Het juiste antwoord was “Zegelsem”)
Allerlei 23
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