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� Waarnemend Burgemeester Marleen Gyselinck
Personeel, Veiligheid & Senioren
Spreekuur : woensdag van 17.30 tot 19.30 uur - bureau burgemeester
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - 0476 33 65 59 - marleen.gyselinck@brakel.be
Partij: Open Vld

� 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

� Schepen Johan Thomas
Financiën, Mobiliteit, Middenstand, Toerisme
Spreekuur : woensdag van 18 tot 19 uur - bureau PWA
Stationsplein 9 - 055 42 54 68 - Johan.thomas1@telenet.be
Partij: sp.a

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

� Schepen André Flamand
Schepen van Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking
Burgerlijke Stand en Huisvesting
Spreekuur: na telefonische afspraak
Leinstraat 112 - 0475 42 45 49 - andre�amand@skynet.be
Partij: Open Vld

� Schepen Sabine Hoeckman 
Openbare Werken
Spreekuur : woensdag van 18.30 tot 19.30 uur - schepenzaal
St.-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@telenet.be
Partij: Open Vld

� Schepen - OCMW-voorzitter Marijn Devalck
OCMW, Cultuur, Feestelijkheden, Sociale Zaken, Armoedebestrijding
Spreekuur: maandag van 15 tot 16.30 uur - bureau OCMW
Bleinstraat 4 -  0496 30 73 07 - info@podiumacts.com 
Partij: Open Vld

� Jürgen De Mets
Algemeen Directeur
Tel. 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be
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De gemeenteraadsleden

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

Peter BAUTERS - Donkweg 1a - 0478 43 51 88 - CD&V
Lieven BAUWENS - Tenbossestraat  52 - 055 42 31 39 - N-VA
Lien BRAECKMAN - Neerstraat 26 - 055 42 26 24 - CD&V
Leen DE LANGHE - Geutelingenstraat 4 - 0473 23 91 94 - CD&V
Marc DE PESSEMIER - Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - Open Vld
Kristof DE RUYCK - Meerbeekstraat 119 - 0486 80 78 54 - N-VA
Marie-Jeanne DE TEMMERMAN - Hauwstraat 55 - 0497 37 73 05 - Open Vld
Stefaan DEVLEESCHOUWER - Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - Open Vld
Jan HAEGEMAN - Langakkerstraat 3 - 0477 51 19 14 - N-VA
Mirella LIMPENS - Voorpad 1 - 055 42 40 26 - sp.a
Pascal MACHTELINCKX - Watermolenstraat 100 - 055 42 87 24 - Open Vld 
Noël MORREELS - Driehoekstraat 50 - 055 42 47 12 - CD&V
Marcel SAEYTIJDT - Nederstenkouter 19 - 055 42 50 62 - Open Vld
Stephan VAN DEN BERGHE - Boekendries 27 - 0495 24 78 05 - CD&V
Marcel VAN SNICK - Reepstraat 15 - 055 42 44 44 - Open Vld
Kris WATTEZ - Bospad 1 - 0475 23 49 21 - CD&V 

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

Sabine BURENS 
Steenweg 44/A - 0477 13 61 03 - Open Vld
Lieven DEMOOR 
Tenbergen 20 - 0473 39 31 91 - sp.a
Liesbeth GHIJSELS
Warande 61 - 0477 80 56 55 - N-VA
Bart MORREELS 
Hollebeekstraat 45 - 0476 58 54 99 - CD&V
Johnny ROOS
Meerbeekstraat 75 -055 42 33 19 - Open Vld
Lisbeth VAN DE MAELE 
Meerbeekstraat 90 - CD&V
Hugo VAN HUFFEL 
Herreweg 51 - 0475 33 56 16 - sp.a
Karen VEKEMAN
Herreweg 58 - 0475 90 12 20 - Open Vld

�

Politie Brakel
Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
pz.brakel@police.belgium.eu
Dringende gevallen 101
Dinsdag, donderdag & vrijdag van 8 tot 17 uur. 
Maandag en woensdag van 8 tot 19 uur. 
Zaterdag van 9 tot 12 uur.

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

Werkingsperiode / -uren:
Voorschools van 6.30 tot 8.30 uur.
Naschools van 15.30 tot 18.30 uur.
Vakantiedagen en -perioden van 7 tot 18 uur.
Woensdagnamiddag van 11.30 tot 18.30 uur.

Brandweer Brakel
Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be
Oproepen brand: 055 43 13 13 of 112
Bij noodweer: 1722

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

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

Woonzorgcentrum Najaarszon 
Bruno Schollaert - Voorzitter
0495 10 93 94 - bruno.schollaert@najaarszon.be
Lies Witteman - Directeur
055 43 27 90 - lies.witteman@najaarszon.be
Tinneke De Schamphelaire - Hoofdverpleegster
055 43 27 00 - tinneke.deschamphelaire@najaarszon.be
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Gemeentelijk Containerpark
Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46 - cpbrakel@skynet.be

Openingsuren zomermaanden 
(van 1 april t.e.m. 30 september)

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 tot 16.30 uur
Woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 16 tot 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur

Aanbieden: minimum 15 min. voor sluitingstijd aan de ingang van het containerpark

    

Nicky Van der Schueren - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel 
055 42 46 48 
zwembad@brakel.be

Openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties
Van maandag tot vrijdag van 14 tot 20.45 uur
Zaterdag van 10 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag van 9 tot 11.45 uur

    

Het PWA-kantoor Brakel is de�nitief gesloten. Wens je
gebruik te maken van het nieuwe systeem wijk-werken?
Nieuwe contactpersoon: Mia Delbar
Werkwinkel Ronse - 
Oscar Delghusstraat 60 - 9600 Ronse - 055 33 40 85

    

Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

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

Openingsuren wintermaanden (september - april)
Maandag tot vrijdag van 9 tot 23 uur
Zaterdag van 9 tot 22 uur
Zondag 9 tot 12 uur (november - februari)

    

Openingsuren wintermaanden 
(van 1 oktober t.e.m. 31 maart)

Maandag en donderdag gesloten
Dinsdag van 13 tot 16.30 uur
Woensdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur
Vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur
Zaterdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur

    
Openingsuren van het zwembad
Maandag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
Dinsdag van 12 tot 13 uur en van 18 tot 20.45 uur
Woensdag van 14 tot 20.45 uur
Donderdag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
 baantjeszwemmen van 18 tot 19 uur
Vrijdag van12 tot 13 uur en van 16 tot 20.45 uur
Zaterdag van 10 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag van 9 tot 11.45 uur

Voor senioren: maandag en donderdag van16 tot 17 uur

    

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.
Reserveringen voor recreatief gebruik 
zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging van deze periode!)

Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 tot 13 uur)
is de sporthal gesloten

Gemeentelijk Zwembad Poseidon

Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap 

Gemeentelijke Sporthal “De Rijdt” - Sportdienst Brakel

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Drugpreventie en -begeleiding (PISAD) 
Elsie Van den Haezevelde
Jagersstraat 64 B - 9660 Brakel - 0499 57 84 90
elsie.vandenhaezevelde@zov.be
www.zov.be

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN VAN HET CONTAINERPARKWoensdag 12 sept 2018, kermis BrakelVrijdag 2 nov 2018, Allerzielendinsdag 25 dec 2018, Kerstdagwoensdag 26 dec 2018, 2e Kerstdag
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Gemeente en OCMW
GEMEENTE: MARKTPLEIN 1 - 9660 BRAKEL
ALLE WERKDAGEN OPEN: 8.30 - 12uur  •  WOENSDAG: 16 � 19.30 uur

OCMW: MARKTPLEIN 26- 9660 BRAKEL - 055 43 15 09
ALLE WERKDAGEN OPEN: 8 � 12 uur • 12.30 � 16.30 uur
SOCIALE DIENST: 8.30 - 11.30 uur • NAMIDDAG: OP AFSPRAAK

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

Adjunct algemeen directeur
Bianca De Staercke
055 43 15 08 - bianca.destaercke@ocmwbrakel.be

Financieel directeur
Ludo De Smet
055 43 17 51 - ludo.desmet@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
So�e Destercke - so�e.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

Technische dienst
Francis Deboeverie - Diensthoofd Ingenieur infrastructuur
055 43 17 57 - francis.deboeverie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 75 57 73 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker 
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be

Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar - sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker 
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@brakel.be

Financiële dienst
Lien Decock - Financieel deskundige 
055 75 57 70 - 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. medewerker - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.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

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
Voor het bespreken van een dossier met de stedenbouwkundige
 is het aangewezen vooraf een afspraak vast te leggen.

Vrije tijd & communicatie
Eef Verdonck - Deskundige cultuur & communicatie
055 75 57 71 - 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
Hanne De Brakeleer - Maatschappelijk werkster
055 43 15 04 - hanne.debrakeleer@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

GESLOTEN OP:
Woensdagnamiddag 12 september 2018 

kermis
Donderdag 1 november 2018

Allerheiligen
Vrijdag 2 november 2018 

Allerzielen
Donderdag 15 november 2018

Koningsdag



Plechtige opening
van de gerenoveerde

dorpskern

Plechtige opening
van de gerenoveerde

dorpskern

Plechtige opening
van de gerenoveerde

dorpskern

St. Sebastiaans-
ruiterommegang

Michelbeke

ZONDAG

17
Juni

ZONDAG

17
Juni

ZONDAG

17
Juni

ZONDAG

17
Juni

St. Pieterruiterommegang
Nederbrakel

ZONDAG

1
Juli

Feest van de Vlaamse
Gemeenschap

ZONDAG

8
Juli
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Een laatste rust-
plaats in de natuur
� Opbrakel heeft sinds korte tijd een urnenbos. De 
aandacht voor deze natuurbegraafplaatsen neemt 
ondertussen langzaam toe.

Mensen kunnen na hun dood en crematie weer in 
de natuur worden opgenomen door middel van dit 
urnenbos. De biologisch afbreekbare urne met de as 
van de overledene kan hier in een natuurlijke omge-
ving begraven worden.

In het urnenbos wordt een ecologisch beheer toege-
past en daardoor is het urnenbos niet vrij toegankelijk. 
Enkel tijdens het moment van een urnenbegraving 
kan het bos worden betreden door de dienstdoende 
begrafenisondernemer en een aangestelde van de 
gemeente Brakel.

Meer informatie? Graag verwijzen we je naar 
onze website Gemeente Brakel onder de Rubriek 
‘Codex Gemeentelijke Reglementen | Burgerlijke 
Stand en Bevolking | Politieverordening op de 
begraafplaatsen en lijkbezorging’  of bij de dienst 
Burgerlijke Stand. n

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

Wegwijs in alle mogelijk-
heden van volwassenen-
educatie

� Misschien wil je jouw loopbaan een nieuwe richting 
geven, wil je een diploma behalen of ben je op zoek 
naar een hobbycursus? De brochure De wijze stap 
helpt je bij het zoeken naar een geschikte opleiding of 
cursus. In vijftien vragen overvlieg je de mogelijkheden 
in volwasseneneducatie.  

De wijze stap. Volwasseneneducatie in 15 vragen. 
Oost Vlaanderen 2018 maakt je wegwijs in  opleidingen 
en cursussen aan de Centra voor Volwassenenonder-
wijs (CVO), de Centra voor Basiseducatie, VDAB, Syntra, 
Deeltijds Kunstonderwijs, sociaal-cultureel volwasse-
nenwerk, sportkaderopleidingen enzovoort. 

Wie advies nodig heeft bij het kiezen van een opleiding 
kan contact opnemen met De Stap, de Leerwinkel in 
Oost-Vlaanderen. De Stap is open op maandag, dins-
dag en woensdag van 13 tot 17 uur, zonder afspraak, in 
De Krook in Gent. Je kan er uiteraard ook de brochure 
bestellen.  n

i  
Stap in De Krook - Miriam Makebaplein 1 - 9000 Gent
09 233 75 15 - info@destapgent.be
www.destapgent.be
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Music Maestro!
� Dit najaar kan je enkele mooie muzikale momenten 
meemaken dankzij de bib. Op zondag 9 september is 
er om 11.30 uur een aperitiefconcert met topaccorde-
onist Philippe Thuriot. Hij brengt muziek van J.S. Bach 
in een programma waarmee hij wereldwijd bijzonder 
veel succes oogst. Over het feestconcert op zaterdag 
6 oktober lees je verder meer. Tijdens de verwendag 
van zaterdag 13 oktober kan je het jonge Brakelse duo 
Nele en Marieke aan het werk horen. Op donderdag-
avond 29 november brengt het Egmont strijkkwartet 
heerlijke muziek uit de klassieke periode. En ten slotte 
is er nog een weekend ‘iedereen klassiek’ vanaf vrijdag 
7 december met onder meer Katelijne Boon en Petra 
De Sutter. n

Ruil eens een boek …
� Je vindt ze op heel wat plaatsen: de boekenruilkastjes. 
En nu ook in Brakel! Wie tijdens de zomermaanden deel-
nam aan de zomerzoektocht kwam het kleine huisje 
zeker al tegen. Maar ook wie langsheen het Abeelpad 
naar De Rijdt wandelde, kon de mooie creatie van 
collega Patrick Blommaert al zien. 
Spreekt een boek uit het kastje je aan? Dan mag je het 
gratis meenemen zolang je er maar een boek van jezelf 
voor in de plaats zet. Het gaat echt om ruilen dus, niet 
zomaar meenemen of zomaar boeken toevoegen. Ruil 
alleen met boeken in goede staat, zodat de inhoud van 
het kastje steeds aantrekkelijk blijft.
De locatie kan in de toekomst misschien nog wijzigen. �

Bib 20

Feestconcert: Kamerorkest Casco Phil met Mozart, 
Beethoven en Britten

� Op zaterdagavond 6 oktober is het kamerorkest Casco Phil te gast in de kerk van 
Nederbrakel. Onder leiding van Benjamin Haemhouts zullen zij er het subtiele 23ste 
pianoconcerto van W.A. Mozart, de bruisende 7de symfonie van L. van Beethoven 
en de �amboyante Simple Symphony van B. Britten vertolken. Solist in het piano-
concerto is toppianist Hans Ryckelynck. Een bijzonder feestelijk en zeer toegankelijk 
programma! Kamerorkest Casco Phil, The Chamber Orchestra of Belgium, bestaat in 
2018 reeds 10 jaar. Dit concert is een organisatie van Werkgroep Festival van Vlaan-
deren Brakel en de bib, met de steun van het Gemeentebestuur en de volgende 
partners in cultuur: Culturele Raad Brakel, Surdiacourt Gra�sch Atelier, Farys, Garage 
Vande Putte en Stephan Vanden Berghe.

Kaarten (15 euro - 12 euro voor 55+ en 10 euro voor -26) zijn te koop in de bibliotheek 
en op de Dienst Toerisme. Iedereen is na het concert welkom op de receptie in de bib. n

ZATERDAG

6
Oktober

Bib 8 Bib 9

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

Van voorlezen tot programmeren voor kinderen
� Tijdens de digitale week kunnen de kids deelnemen aan een introductieworkshop programme-
ren met Scratch op woensdag 24 oktober. Om 13.45 uur komen de bytebusters uit het derde en 
vierde leerjaar aan de beurt, om 15.30 uur de codekraks uit het vijfde en zesde leerjaar. Elke work-
shop duurt anderhalf uur en is gratis. Vooraf inschrijven is een must want het aantal plaatsen 
is beperkt. Kinderen vanaf de derde kleuterklas zijn welkom voor een gevarieerd voorleesmoment 
op woensdagnamiddag 21 november van 14 tot 14.45 uur. Voor jongeren vanaf het vijfde leerjaar 
is er �lm op vrijdag 21 september, om 19.30 uur. Dan wordt het ontroerende, bekroonde boek 
‘Wonder’ van R.J. Palacio vertoond op groot scherm in de leeszaal. Julia Roberts, Owen Wilson en 
Jacob Tremblay vertolken het verhaal van een pientere jongen met een gelaatsafwijking. Prachtige 
familie�lm! n

Buitenkansjes voor boekenliefhebbers!
� Elke bib moet geregeld wieden in de collectie. Gelukkig kunnen afgevoerde boeken, 
cd’s en dvd’s soms nog een tweede leven krijgen als ze gekocht worden op de jaarlijkse 
boekenverkoop. Kom zeker eens snuisteren tijdens het weekend van 13 en 14 oktober, 
telkens in de voormiddag. De opbrengst gaat naar BRAVO (de Brakelse Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking).
Dankzij Bibliotheken Vlaamse Ardennen kan je ook dit jaar nog heel voordelig mee naar 
de Antwerpse boekenbeurs in oktober en november. Voor bus en toegang betaal je per 
persoon slechts 7 euro. Schrijf wel tijdig in! n

Verruim je blik
� De lezingenreeks ‘Wereldpennen in de Vlaamse Ardennen’ van het 
bibsamenwerkingsverband wordt in het najaar verdergezet. Bij voldoende 
belangstelling kan je zoals gewoonlijk vanuit Brakel mee met de gratis bus. 
Op vrijdag 5 oktober praat Stijn Vercruysse in Ronse over oorlog vroeger en nu 
vanuit zijn ervaringen als verslaggever over Afrika, op vrijdag 19 oktober is VRT-
journalist Majd Khalifeh te gast in Maarkedal met een lezing over het con�ict 
Israël-Palestina en Dirk Vermeire rondt af in Oudenaarde met een voordracht 
over Turkije. Maar ook in de Brakelse bib zelf kan je heel wat bijleren. 
Op vrijdagavond 12 oktober komt auteur Joris Tulkens bijvoorbeeld vertellen 
over de geschiedenis van het belangrijke Drietalencollege in Leuven.  
Wil je meer weten over de nieuwe betaalmogelijkheden en hoe veilig al deze 
digitale oplossingen zijn, dan ben je welkom op dinsdagnamiddag 23 oktober 
om 14 uur voor een boeiende sessie met Joachim Leeman.
Het leven van de bekende poolreiziger Knud Rasmussen spreekt zeker tot de 
verbeelding. Joris Capenberghs, de vertaler van Rasmussens biogra�e ‘Witte 
eskimo’, komt hierover praten op donderdagavond 8 november. n
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07-10-’18

11-18u
Programma
BEIAARDCONCERT
Wasteels-Beiaard bespeling in de Sint Pieterskerk in
Nederbrakel door Paul Hoste van 11.30 tot 12.30 uur.
Paul Hoste is de stadsbeiaardier van Zottegem. 
Hij zal muziek spelen van Beethoven, Mozart, 
Lennon en McCartney, Brel ...

BRADERIE - OPENDEUR
De handelszaken openen hun deuren tijdens Brakel 
Oktobert. Volgende straten zijn afgesloten voor braderie 
en rommelmarkt: Neerstraat, Hoogstraat, Marktplein, 
Stationsstraat, Kasteelstraat en Wielendaalstraat. 
Alle handelaars uit Brakel zijn welkom om mee te doen 
aan de braderie: inschrijven kan nog via www.brakel.be/
brakel-oktobert/. 

WEEK VAN DE SMAAK
Thema: Grootmoeders keuken - Proevertjes bereid door 
Kookclub Parfait uit Parike - een organisatie van Toerisme 
Brakel. 

11.11.11-ACTIE
Migratie! Een rechtvaardig migratiebeleid dat de oorzaken 
van migratie aanpakt, maar ook veilige en legale migratie-
routes aanbiedt. Een beleid dat verbindt en de positieve 
kansen van migratie benadrukt. Want we zijn #Allemaal-
Mensen onderweg naar beter.

STRAATANIMATIE & -MUZIEK
Klein muziekske in folkloristische klederdracht onder 
leiding van de Brakelse reuzen
Ballonnenclown
Fietsen uit de jaren 1800 - Kom jij het eens proberen?
Orgelman Eugene 

ROMMELMARKT
Schrijf je in op https://www.brakel.be/brakel-oktobert-
7-oktober-2018-rommelmarkt/. 

SPEELDORP
Springkastelen, volksspelen, ballenbad, supertruc, hobbel-
paardjes, velcro shoot
Poëtisch kapsalon met grime (door Kip van Troje)

OPTREDEN
De Jartellen – jong, levendig blazersensemble dat covers 
brengt in een volledig nieuw jasje: tussen 17 en 18 uur

GEZELLIGE TERRASJES
Op en rond het Marktplein.

Een initiatief van de gemeente Brakel 
in samenwerking met de Middenstandsraad Brakel

Inschrijven 

voor braderie 

of rommelmarkt

via www.brakel.be
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VRIJDAG

28
September

Dokter, 
ik beweeg weer!
� Dokter, ik beweeg weer! is een educatief 
theaterstuk over meer bewegen en minder 
zitten bij ouderen, gespeeld door 55-plus-
sers. Dit ludieke toneelspel maakt ook een 
mooie link met het project Bewegen 
op verwijzing van de Vlaamse overheid.

Vrijdag 28 september 2018 om 14 uur 
in de polyvalente zaal van sporthal De Rijdt, 
Jagersstraat 64 A.
De beweegcoach komt zich kort voorstellen 
en geeft kort uitleg hoe het project 
'Bewegen Op Verwijzing' in zijn werk gaat. n

Gratis toegang, maar graag vooraf reserveren:

i   055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be

Toneelvoorstelling



Parike 
Zondag 9 september 2018 
(10 -18 uur)
� Parkeermogelijkheid: weide aan het kerkhof, 
toegang Hollebeekstraat

Onthaal en informatie: 
’t Klein Verzet, Steenweg 67 Brakel-Parike
- Vertrekpunt wandelingen
- Kunsttentoonstelling door Parnassos (Vrij bezoek) 
- Animatie: Volkskunstgroep PERREKEN (14 tot 17 uur)

DE SINT-LAMBERTUSKERK Na restauratie.
Onthaal en doorlopend rondleidingen.
Tentoonstelling: Archeologische opgravingen in de kerk.
Animatie: Harpconcert door Jenna Vergeynst (om 14, 15 en 16 uur)

Erfgoedwandeling Vertrek om het half uur 
van 10 tot 11.30 uur en van 13 tot 17 uur.
Steenweg - Hollebeekstraat - Rameiveld - Steenweg.

Walmkebrandwandeling
Natuur en erfgoedwandeling. Op zoek naar de vroegste 
geschiedenis van Parike. 
Vertrek om 10 uur, 14 uur en 16 uur: Steenweg - Koestraat (Motte 
in het Parikebos) - Priemstraat (Kruis van de Priem) - Molenstraat 
(Molensite - Sint-Joriskapel - Walmke Brand) - Kalenberg - 
Oude trambaan - Rameiveld - Steenweg. 

Geleid bezoek aan de motte in het Parikebos 
Vertrek om het uur 
van 10.15 tot 17.15 uur, behalve om 12.15 uur.

Organisatie:
De werkgroep Open Monumenten van de Culturele Raad Brakel 
i.s.m. het gemeentebestuur van Brakel.  n

i  toerisme@brakel.be - 055 43 17 63

4e Sportgala

Sportgala op 
vrijdag 
30 november 2018 
in sporthal 
De Rijdt
� De gemeentelijke sportraad en de sportdienst 
richten voor de vierde keer een sportgala in 
waarop de gemeentelijke sportlaureaten gehul-
digd worden voor hun bijzondere sportprestaties. 
De sportprestaties die in aanmerking komen zijn 
behaald tussen 1 september 2017 en 1 septem-
ber 2018 en de volgende categorieën komen in 
aanmerking: sportverdienste/sportvrijwilliger, 
G-sporter, sportbelofte (jongere -18 jaar), sport-
ploeg competitie jeugd (-18 jaar), sportploeg 
competitie (+18 jaar), sportman/sportvrouw com-
petitief (individueel +18 jaar), sportsenior (55+) 
en de recreatieve sportbeoefenaar (man/vrouw/
jeugd/ploeg).

Kandidaturen kunnen persoonlijk worden 
ingediend tot uiterlijk 15 september 2018 aan 
het loket van de sportdienst in sporthal De Rijdt. 
Aanvraagformulier en reglement vind je terug op 
de gemeentelijke website of bij de sportdienst. n

i   wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98
www.brakel.be

Sport  13Allerlei  12
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Lessenreeksen start najaar 2018
gemeentelijke sporthal De Rijdt & zwembad Poseidon
� Op zaterdag 8 september 2018 om 9 uur 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:

JEUGD
• Kleuterturnen (15 lessen, start op zaterdag 22 september 2018).
• Turnen (15 lessen, start op zaterdag 22 september 2018, 6-8 en 8-10 jaar).
• Dans & expressie (15 lessen, start op woensdag 19 september 2018, 8-10 jaar.
• Multimove (15 lessen, start op maandag 17 september 2018, 4-6 en 6-8 jaar).
• Atletiek (15 lessen, start op woensdag 19 september 2018, 5-7 en 8-12 jaar).
• Muurklimmen (vanaf 7 jaar, 10 lessenreeks, start op maandag 17 september 2018 (gevorderden) 
of donderdag 20 september 2018 (beginners en experts).
• G-omnisport (10 lessen, start op dinsdag 18 september 2018, vanaf 10 jaar).

VOLWASSENEN
• BBB-Fitness (15 lessen, start op woensdag 19 september 2018, vanaf 16 jaar).
• Omnisport (15 lessen, start op donderdag 20 september 2018, 19.45 tot 21 u.).
• Total body workout (10 lessen, start op maandag 17 september 2018, 20.15 tot 21.15 u.).
• Spinning vanaf 16 jaar (beginners van 19.45 tot 20.45 u. - gevorderden van 20.45 tot 21.45 u.): 
Reeks 2 start op maandag 3 en/of woensdag 5 september 2018. 
Reeks 3 start op maandag 3 en/of woensdag 5 december 2018. 

Voor alle details kan je terecht op de gemeentelijke website: www.brakel.be > Ik woon in Brakel > Sport 

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

ZWEMBAD: reeksen van telkens 10 lessen:

•Watergewenning en leren zwemmen: starten op maandag 24, dinsdag 25 of donderdag 27 september.
•Vervolmaking 1 kinderen: start op maandag 24 september.
•Vervolmaking 2 kinderen: start op dinsdag 25 september.
•Aquagym vanaf 16 jaar: start op donderdag 27 september van 20.45 tot 21.30 u.

Verdere informatie vind je terug op de gemeentelijke website www.brakel.be > Ik woon in Brakel > 
zwembad Poseidon > zwemlessen. n

i   zwembad@brakel.be - tel. 055 42 46 48

Allerlei  12
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Gezocht: medewerking aan onderzoek naar nieuwe inwoners
� Dorp Dynamiek is een project van plattelandsontwikkeling met onder meer de provincie Oost-Vlaanderen en 
Vormingplus. Een medewerker van Vormingplus onderzoekt dit jaar hoe nieuwe inwoners hun plek vinden in hun 
buurt en in hun dorp, wat ze verwachten en wat ze meebrengen aan talenten, ambities en dromen. Concreet vindt 
het onderzoek plaats in Michelbeke, in de verkavelingen de Ruiterij en Hovendaal.
Volgende fasen van het onderzoek gebeuren in andere dorpen. Het doel van het onderzoek is dat in dorpen in 
Oost-Vlaanderen die de volgende jaren zullen groeien, zowel ‘oude’ inwoners als ‘nieuwe’ inwoners zich thuisvoelen.
Wil je graag meehelpen aan dit onderzoek? Dat kan! Alle hulp is welkom, zeker als je op één van de volgende 
vragen ‘ja’ kunt antwoorden:
Woon je in de Ruiterij of in Hovendaal?  Woon je in Michelbeke 
(maakt niet uit of je er al lang of pas woont)?
Woon je minder dan vijf jaar in een andere Brakelse deelgemeente?
Mail dan naar sonja.focketyn@vormingplus-vlad.be of bel naar 09 3302130 �

OCMW  12

Dakisolatie is een van de meest interessante investe-
ringen die je kunt doen aan je woning. Er zijn erg veel 
mogelijkheden, soms met eenvoudige oplossingen. Ook 
je muren isoleren kan je �ink wat winst opleveren. Zeker 
doen dus. Informeer je goed, want zo vermijd je verras-
singen, doorprik je verkooppraatjes en maak je betere 
keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere energiefactuur en 
een beter wooncomfort. Schrijf je daarom vandaag nog 
in voor de gratis Energie�t-avond in Brakel: je dak of mu-
ren ‘Energie�t’ laten isoleren? Leer het van een architect! 
Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden 
deze avondcursus waarmee je alle kennis meekrijgt 
die je nodig hebt over dakisolatie, buiten-, binnen- en 
spouwmuurisolatie. Voorkennis is niet nodig. Technische 
aspecten worden meegegeven in mensentaal door een 
ervaren architect.  Die geeft je onafhankelijk advies over 
de voor- en nadelen van materialen en technieken. 

Hij illustreert alles met zowel goede als slechte praktijk-
voorbeelden en verduidelijkt typische bouwproblemen, 
zoals bouwknopen of koudebruggen. Schrijf je vandaag 
nog in voor de gratis Energie�t-avond in Brakel! 
Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen is beperkt. 
Inschrijven kan via de website www.eandis.be/energie�t 
of in het gemeentehuis bij de dienst milieu. n

Wanneer? 
Op woensdag 26 september 2018, van 19.30 tot 21 uur.
Waar? 
In de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 1, Brakel

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Gratis Energiefit-avond 
over dak- en muurisolatie

t Voor iedereen die zijn woning 
energiezuiniger en comfortabeler wil maken.

Allerlei  15
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Het bos is vol van leven!
Ieder heeft zijn taak in een PEFC-gecertificeerd bos. 
Plaats de tekeningen uit de linkerkolom op de juiste plaats 
en kleur het geheel in. 

Het PEFC-label op hout en papier geeft onze bossen een mooie toekomst. 
Let op het PEFC-label als je hout of papier koopt.

kleurwedstrijd2018_N.indd   1 12/06/18   19:21
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Kleurwedstrijd voor kinderen t.e.m. 12 jaar, individueel of in klasverband. Te winnen: kleurpotlodensets en werpspellen.
Duid aan of je individueel of in klasverband deelneemt:

¨ Individueel

¨ In klasverband (Let wel: de hele klas dient deel te nemen en samen te versturen, maar met de exacte leeftijd van elk kind)

Voornaam + familienaam (en/of naam van school en klas):

Adres (privé of school):

Tel:

E-mail:

Leeftijd: 

Terugsturen voor 12 november 2018 (poststempel geldt als bewijs) naar:  
PEFC Belgium vzw
Centrumgalerij, blok 2, bus 289
1000 Brussel

Het PEFC-label op hout en papier geeft onze bossen een mooie toekomst. 
Let op het PEFC-label als je hout of papier koopt.

WIn EEn outdoor werpspel of een kleurpotlodenset 
In PEFC-gELABELD houT

WEDSTRIJD

¨  Ik aanvaard dat mijn gegevens gebruikt worden door PEFC Belgium. Dit gebeurt enkel in het kader van deze wedstrijd  
(selectie, contact winnaars en bekendmaking winnaars) en deze gegevens worden niet bijgehouden, noch doorgegeven aan derden. 

BOS
van het

14-21 OKT 2018

Week
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Bespaar 20% 
op je energiefactuur!

Milieu 17

20% minder op de energiefactuur 
in 18 steden en gemeenten
t 18 steden en gemeenten willen de energiefactuur van hun inwoners drastisch verminderen. Daarom bieden 
zij via SOLVA en in samenwerking met energiehuis Bea een groepsaankoop dak- en spouwmuurisolatie aan.

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. Dat vinden toch deze 
18 steden en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen: Brakel, 
Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, 
Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lede, 
Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Ronse, 
Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Zwalm.
Samen met SOLVA en vzw BEA organiseren ze daarom 
een groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie. 
Door deze samenaankoop kunnen ze scherpere prijzen 
afdwingen en een goede kwaliteit garanderen. Het kan 
inwoners over de streep trekken om te werken aan de 
gebouwschil van hun huis. Niet alleen besparen ze er 
energie mee (- €220), maar ze helpen ook bij de realisatie 
van het engagement van de steden en gemeenten 
om de CO2-uitstoot op hun grondgebied met 40% te 
reduceren in het kader van het klimaatplan.

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 o�erte op 
maat van de woning voor dak- of spouwmuurisolatie 
of beide. Ten gevolge van de groepsactie is elke o�erte 
kwalitatief, scherp van prijs én gecheckt op correctheid 
door het onafhankelijke studiebureau Zero Emission 
Solutions. 

Als de deelnemer uiteindelijk tevreden is met de o�erte, 
gaan de werken van start. Vzw BEA volgt samen met 
Zero Emission Solutions de uitvoering van de 
maatregel(en) op. n

De actie loopt nog tot 31 december 2018. 
Meer informatie en je inschrijven op:
www.energiegroepsaankoop.be/gebouwschil

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Aandacht voor pesticidenverbod op bermen en oevers
� ‘Zonder is gezonder’ is al jaren de 
slogan van de informatiecampagne 
van de Vlaamse overheid over de 
regelgeving rond het gebruik van 
sproeisto�en. Inderdaad vat deze 
slogan kernachtig samen wat we-
tenschappelijk onderzoek ons leert 
over het schadelijk e�ect van allerlei 
pesticiden op de kwaliteit van onze 
leefomgeving.  

Sinds 1 januari 2015 mogen open-
bare diensten geen pesticiden meer 
gebruiken voor het onderhoud van 
hun terreinen. Het is een van de 
maatregelen die de Vlaamse overheid 
heeft genomen om de verspreiding 
van schadelijke sto�en in het milieu 
te beperken. De overheid wil – en 
moet – daarmee tegemoetkomen 
aan een Europese richtlijn rond deze 
problematiek.  Sinds 19 juli 2017 is 
het inmiddels ook voor particulieren 
verboden nog pesticiden met glyfo-
saat te gebruiken. In de praktijk slaat 
dit verbod op zowat alle klassieke 
onkruidverdelgers.

Het verbod van 2015 geldt onder 
andere voor groendomeinen, 

begraafplaatsen, speelpleinen, trot-
toirs en pleinen, alsook voor bermen 
en oevers. Voor deze twee laatste was 
dit reeds vroeger zo, op basis van het 
Bermbesluit en het decreet Integraal 
Waterbeheer. Een belangrijke toevoe-
ging vanuit deze 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 straat-
kant en de rooilijn. Meestal gaat het 
hier om een 1 tot 3 meter brede 
strook die in landelijke woonomge-
vingen 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 ge-
sproeide berm of oever kan vermoed 
worden wie hiervoor verantwoor-
delijk is, zal deze persoon daarover 
door een bevoegd persoon worden 
aangesproken. 
Indien deze verantwoordelijkheid ter 
plaatse niet duidelijk is, zal een waar-
schuwingsbord 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 
kapot sproeien van bermen en oevers 
ophoudt. Heb je ergens een kapot 
gespoten berm of oever gezien, 
gelieve dit dan aan de milieudienst te 
melden.

Wij willen er dan ook op rekenen 
dat iedereen 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. � 

 i  milieu@brakel.be of 055 43 17 60 

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

Milieu 18

Het doodsproeien van bermen en oevers is uit den boze. Hierdoor komen giftige 

sto�en in de bodem en het water terecht. Deze sto�en ontwrichten het natuurlijk 

leven en leiden tot erosie. Uiteindelijk komen zij ook in onze voedselketen 

terecht en maken onze leefomgeving ongezond. Het herstel van doodgesproeide 

bermen en oevers tot bloemrijke natuurlijke begroeiingen vraagt vele jaren... 
Verbod op sproeien van bermen en oevers volgens Bermbesluit 27/06/1984 en 

Decreet Integraal Waterbeleid 18/07/2003 V.U.: gemeentebestuur Brakel i.s.m. Milieuraad Brakel

DEZE BERM IS STERVEND!

Veiligheid 19
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Nieuw aangiftesysteem 
voor bewakingscamera’s
� Ondertussen heeft iedereen wel al gehoord van 
de nieuwe Europese verordening inzake gegevens-
bescherming, kortweg GDPR.  Deze verordening 
heeft er onder andere voor gezorgd dat je je 
bewakingscamera niet langer dient aan te geven 
aan de Gegevensbeschermingsautoriteit 
(voorheen gekend als de Privacycommissie). 
Sinds 25 mei dit jaar kan je je bewakingscamera 
elektronisch aangeven via www.aangiftencamera.be. 
Het aangifteformulier wordt verwerkt door 
de federale politie.  

Welke camera’s? 
De camerawet is enkel van toepassing op bewakings-
camera’s. Dat zijn camera’s die geplaatst worden 
met als doel:
1. Het toezicht houden op en bewaken van plaatsen;
2. Voorkomen, vaststellen en opsporen van misdrijven 

tegen personen of goederen; 
3. Naleven van gemeentelijke reglementen, handhaven 

openbare orde en voorkomen, vaststellen en opsporen 
van overlast. 

Wie? 
Iedere persoon, ongeacht of het gaat om een particulier, 
onderneming, administratie ... moet een aangifte indienen 
wanneer hij of zij vaste of mobiele bewakingscamera's 
plaatst en/of gebruikt om een plaats te bewaken.

Voorbeelden:
 • Een particulier die een camera plaatst om de ingang 

van zijn huis te bewaken;
 • Gemeentelijke overheden die bewakingscamera’s 

plaatsen en gebruiken op het grondgebied van de 
gemeente;

 • Een handelaar die een camera plaatst om zijn goederen 
te beschermen tegen diefstal en beelden te verkrijgen 
indien er zich een feit voordoet.

Enige uitzondering! Het geval van de natuurlijke persoon 
die aan de binnenkant van zijn privéwoning een 
bewakingscamera plaatst voor persoonlijke en huiselijke 
doeleinden.

Reeds aangifte gedaan? Opgelet!
Het nieuwe aangifteformulier verschilt van het vorige.  
Dat maakt dat iedereen die onder de toepassing van de 
camerawet valt opnieuw aangifte moet doen van hun 
camerabewakingssystemen via het nieuwe systeem.  Je 
hebt hiervoor de tijd tot 25 mei 2020.  We raden iedereen 
aan om dit onmiddellijk te doen na het lezen van dit 
artikel.  Zo kan je het zeker niet vergeten. 

Toch nog vragen? 
Heb je een vraag over dit nieuwe aangiftesysteem? 
Surf naar www.besafe.be of contacteer de helpdesk 
"camera" van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur op 
02 739 42 80 of via helpdeskcamera@eranova.fgov.be. �

i   info@pzbrakel.be - 055 42 60 00 - Bij nood: 101

Bron artikel: www. besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera/aangiftesysteem/algemene-informatie. 
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Tot nu toe wachtten wij tijdens de 
openingsuren, in de vier onthaalpun-
ten van onze politiezone, tot iemand 
zich aandiende voor een klacht of 
een aangifte. Dit had tot gevolg dat 
we tijdens sommige periodes geen 
bezoekers hadden. Op andere 
tijdstippen kwamen verschillende 
personen tegelijkertijd, met lange 
wachttijden tot gevolg. Bovendien 
hadden sommigen een vraag of een 
probleem waarmee de politie  hen 
niet verder kon helpen. Natuurlijk 
stelden we dan alles in het werk 
om deze personen gericht door 
te verwijzen, maar doorverwezen 
worden na een lange wachttijd is 
voor niemand aangenaam. Anderen 
dienden we met lege handen terug 
naar huis te sturen omdat ze niet de 
nodige documenten bij zich hadden 
om bijvoorbeeld het verlies van hun 
identiteitskaart aan te geven.

Onze dienstverlening kan dus 
anders en beter. Iemand ontvangen 
na afspraak is ondertussen stilaan 
een maatschappelijke gewoonte 
geworden. Zo maak je een afspraak 
bij je kapper, je tandarts, je dokter, je 
garage... 
Deze tendens zet zich ook door bij 
de openbare diensten (steden en 
gemeenten, politiediensten, dienst 
inschrijving voertuigen...).  

De voordelen van werken op af-
spraak zijn dan ook erg duidelijk:

• Tijdswinst en e�ciëntie, niet al-
leen voor ons politiekorps, maar in 
de eerste plaats voor de inwoner 
die de politie nodig heeft voor 
niet-dringende politiehulp.

• Je kan zelf een ogenblik kiezen 
om langs te komen.

• Je weet precies op welk tijdstip je 
verder geholpen wordt.

• Je weet op voorhand welke  
documenten je moet  
meebrengen.

• Er zijn geen wachttijden.
• Onze medewerkers zijn op de 

hoogte van het tijdstip waarop je 
langskomt en met welke zaak.   
Zo kunnen wij ons beter voorbe-
reiden om je nog beter van  
dienst te zijn.

• We kunnen je meer privacy 
 garanderen.

Vanaf 1 september zal je dus een 
afspraak moeten maken voor je 
aangifte of klacht. Op onze website 
staat er vermeld voor welke zaken 
je een afspraak dient te maken. 
Bij twijfel bel je gewoon naar 
onze commissariaten. Indien het 
een noodgeval betreft, bel je altijd 
het noodnummer 101. 
Hier verandert er niets. 

Politie Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm 

start met “onthaal op afspraak” 
vanaf 1 september 2018
�  Van ‘Wij wachten op jou’ naar ‘wij verwachten jou’
Om jullie nog een betere dienstverlening aan te bieden, zal de politiezone 
vanaf 1 september starten met onthaal op afspraak. 

  i   Korpschef Broekaert Tom, 
politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm, Jagersstraat 29 te 9660 Brakel
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Aanvragen 
mazouttoelage
� Voor het aanvragen van een mazouttoelage, dien je volgende 
documenten mee te brengen:
 • een kopie van je identiteitskaart;
 • een kopie van je bankkaart;
 • een kopie van de leveringsfactuur of -bon;
 • indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van  

 de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal  
 appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking  
 heeft;
 • voor begunstigden categorie 3: een kopie van beschikking van  

 toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Indien je niet zelf kan komen, dan dien je op de kopie van je 
identiteitskaart én op de kopie van je bankkaart (op beide 
documenten dus), handgeschreven te noteren “Voor echt verklaard”, 
je handtekening en de datum. Indien dit er niet op vermeld is, 
kan je aanvraag niet worden aanvaard. �

i   
Vanessa Roosen (055 43 15 03)
Hanne De Brakeleer (055 43 15 04)
Elke Van Waeyenberge (055 43 15 05)
Yoko Maes (055 43 15 07)

Veiligheid 20

Er zijn twee manieren waarop je een 
afspraak kan maken:  

1. Digitaal via onze website  
www.lokalepolitie.be/5426:  
Via onze website begeleiden we 
je om in een van de vier ont-
haalpunten (Brakel, Horebeke, 
Maarkedal, Zwalm) je afspraak 
te maken. Je kiest zelf je ont-
haalpunt, het onderwerp en het 
tijdstip in de kalender. Na het 
maken van je afspraak krijg je 
een bevestiging van je afspraak. 
Je krijgt bovendien onmiddellijk 
mee welke documenten of stuk-
ken je dient mee te brengen. 

2. Telefonisch:  
Beschik je niet over internet, 
geen probleem je zal nog steeds 
kunnen bellen naar een van 
onze onthaalpunten om een af-
spraak te laten vastleggen door 
onze medewerkers.

Let wel, tijdens de openingsuren van 
het onthaal staan we je nog steeds 
te woord zonder afspraak voor alge-
mene informatie of een vraag. Zoals 
eerder aangehaald bel je nog steeds 
de 101-hulplijn als je dringende 
politiehulp nodig hebt.
Door het omdraaien van de inge-
steldheid ‘Wij wachten op jou’ naar 
‘Wij verwachten jou’ gaan we samen 
de kwaliteit van onze dienstverlening 
in positieve zin beïnvloeden. Jouw 
zaak is immers onze taak. �

  i   Korpschef Broekaert Tom, 
politiezone Brakel - Horebeke - Maarkedal - Zwalm, Jagersstraat 29 te 9660 Brakel

Vrijwilligers OCMW gezocht
Wij hebben jou nodig!
�  Het OCMW is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die zich 
wensen in te zetten voor de medeburgers. Er zijn diverse 
aangelegenheden waarbij wij je hulp kunnen gebruiken, zoals de 
Belauto (mindermobielencentrale), onze gratis voedselbedeling, 
onze kledijwinkel, het bezoeken van eenzame ouderen, het afhalen 
per wagen van groenten en fruit, enzovoort. Kortom een hele resem 
aan zaken waarbij wij graag op je medewerking een beroep doen.

Heb je interesse? Kom dan gerust vrijblijvend eens langs bij het 
OCMW en verneem meer over de projecten waarvoor wij 
vrijwilligers zoeken. ALVAST BEDANKT! n

i  Vanessa Roosen (055 43 15 03) of Yoko Maes (055 43 15 07)
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Het echtpaar Arthur en Léa
Van Waeyenberge - Mincke65

OMBRA, Gezinsbond Brakel en de gemeente Brakel nodigen uit

Infoavond rond Internet en privacy
� Wat gooi jij zelf zoal te grabbel op het web 
en wat beschouw je als honderd procent privé? 
En hoe gaan je kinderen daarmee om? Hoor je 
het donderen in Keulen bij termen als cookies, 
phishing en sharenting? Dankzij deze sessie leer 
je goochelen met instellingen, rapporteringen of 
�lters en ben je helemaal op de hoogte van de 
do's-and-don'ts rond privacy. 

Gedurende de avond neemt expert Wouter 
Depoortere ons mee tussen getuigenissen van 
kinderen, jongeren, ouders en deskundigen ter 
zake. Via animatie�lmpjes en gra�eken krijgen 
we zicht op het mediagebruik van jongeren. 
Hierbij worden er heel wat concrete tips aange-
reikt waar je thuis mee aan de slag kan. n

i  
Donderdag 8 november 2018 om 20 uur
Gratis
In sporthal De Rijdt 
(vergaderzaal op de eerste verdieping) .
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Het echtpaar Jan Baptiste en Simonne
Gerardi - Denys

Het echtpaar René en Denise
Denijs - Romeyns

Het echtpaar Noël en Marie-Claire
Morreels - Coppens

Het echtpaar Frans en Eliane
D'Haeyer - De Fraine

Het echtpaar Julien en Marie José
Miserez - Rubbens

Het echtpaar Georges en Adrienne
Bourdeaud'hui - Taildeman
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Ik heb de volgende melding:
t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats en 
eventueel straat en huisnummer aan.

Beschadigd wegdek:

Defecte straatlamp:

Gebrekkige verkeerssignalisatie:

Gebreken aan �ets- of voetpad:

Gebrekkig onderhoud van openbaar groen:

Sluikstort:

Verkeershinder:

Verstopte riool:

Gebreken aan grachten/beken:

Andere (geef onderwerp aan):

t Je gegevens:

Naam*:

Adres*:

Telefoon:

E-mail:

* verplicht in te vullen veld.

Stuur deze meldingsstrook onder 
gesloten omslag naar Gemeente Brakel, 
Marktplein 1 - 9660 Brakel.

www.                .be

Wedstrijdvraag

 

Verstuur je antwoord vóór 30 november 2018 naar 
de toeristische dienst - Marktplein 1, 9660 Brakel 

en win misschien een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag: 
Denise Van de Velde, Warande 89 te 9660 Brakel

(Het juiste antwoord was: Kasteel D'Harveng in de Tamelbroekstraat.)

Kandidaat-standhouders kunnen zich
melden via de inschrijvingsbundel 2018.
Deze bundel is samen met het 
inschrijvingsformulier terug te vinden 
op de gemeentelijke  website www.brakel.be
HET GEMEENTEBESTUUR VAN BRAKEL 
STELT DE TENTJES GRATIS TER BESCHIKKING…
SNEL ZIJN IS DUS DE BOODSCHAP!

Kerstmarkt 
15 december 2018 - Markt Brakel

INSCHRIJVING

Op welke plaats staat 
dit geprofileerde hardstenen postament 

bekroond door siervaas met slingers?


