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CONTACT

GEMEENTEBESTUUR
Burgemeester Stefaan Devleeschouwer | Open Vld

Veiligheid, personeelsbeleid, communicatie, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking
Zitdag: vrijdag vanaf 16.30 uur of op afspraak op het gemeentehuis - kabinet burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan.devleeschouwer1@telenet.be

Eerste schepen Marleen Gyselinck | Open Vld

Senioren, gelijke kansen - ambtenaar van de burgerlijke stand
Zitdag: op afspraak.
Steenpaal 4 - 0476 33 65 59 - marleengijselinck@hotmail.com

Tweede schepen Peter Vanderstuyf | Open Vld

Financiën, omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), lokale economie, landbouw, huisvesting
Zitdag: op afspraak.
Hayestraat 10 - 0476 97 06 75 - peter.vanderstuyf@telenet.be

Derde schepen Sabine Hoeckman | Open Vld
Openbare werken en openbaar domein, mobiliteit
Zitdag: woensdag van 18.30 tot 19.30 uur - schepenzaal
Sint-Apolloniaplein 7 - 0478 47 44 25 - sabine.hoeckman@telenet.be
Vierde schepen Marc De Pessemier | Open Vld

Jeugd, sport, toerisme, onderwijs
Zitdag: op afspraak.
Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - marcdepessemier45@gmail.com

Vijfde schepen Marijn Devalck | Open Vld
Cultuur, feestelijkheden, sociale zaken, vereenzaming
Zitdag: maandag van 15 tot 16.30 uur - Marktplein 26
Bleinstraat 4 - 0496 30 73 07 - info@podiumacts.be

Algemeen directeur Jürgen De Mets

Marktplein 1 - 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

www.

.be

Bezoek ons op

GEMEENTERAADSLEDEN

CONTACT

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad Alexander De Croo | Open Vld
Lepelstraat 45 - alexander@decroo.fed.be - 02 792 99 00

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

Delphine Bogaert - Kasteeldreef 3 - delphine_bogaert@outlook.com - 0499 11 13 65 | Open Vld
Franky Bogaert - Heksteelstraat 4 - franky.bogaert2@telenet.be - 0495 26 67 61 | sp.a
Lien Braeckman - Neerstraat 26 - info@boekhandelbraeckman.be - 055 42 26 24 | CD&V
Sabine Burens - Steenweg 44 - burenss@gmail.com - 0477 13 61 03 | Open Vld
Amber Coppens - Stationsplein 1 - amber.coppens9660@gmail.com - 0474 08 24 64 | Open Vld
Hedwin De Clercq - Leinstraat 78 - declercq_hedwin@yahoo.com - 0477 33 46 61 | sp.a
Andre Flamand - Leinstraat 112 - andreflamand@skynet.be - 0475 42 45 49 | Open Vld
Jan Haegeman - Langakkerstraat 3 - jan.haegeman@vlaanderen.be - 0477 51 19 14 | N-VA
Veronique Lenvain - Geraardsbergsestraat 79 - veronique.lenvain@gmail.com - 0478 79 68 85 | Vlaams Belang
Bart Morreels - Hollebeekstraat 45 - bart.morreels@gmail.com - 0476 58 54 99 | CD&V
Johnny Roos - Sint-Martensstraat 26 bus 202 - roos.johnny@skynet.be - 0477 87 93 03 | Open Vld
Wesley Roos - Meerbeekstraat 109 - roos.lievens@gmail.com - 0474 90 48 40 | Open Vld
Marcel Saeytijdt - Nederstenkouter 19 - marcel.saeytijdt@gmail.com - 055 42 50 62 | Open Vld
Johan Thomas - Stationsplein 9 - johan.thomas1@telenet.be - 055 42 54 68 | sp.a
Karen Vekeman - Leinstraat 110 - karen_vekeman@hotmail.com - 0475 90 12 20 | Open Vld
Kris Wattez - Bospad 1 - kris.wattez@telenet.be - 0475 23 49 21 | CD&V

POLITIE BRAKEL

OPENBARE BIBLIOTHEEK

Jagersstraat 29 - 9660 Brakel
T. 055 42 60 00 - F. 055 43 16 58 of 59
pz.brakel@police.belgium.eu
Dringende gevallen 101
Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag
van 8 tot 17 uur
woensdag van 8 tot 19 uur
zaterdag van 8 tot 13 uur

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.

BUITENDIENSTEN

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

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.
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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

CONTACT
GEMEENTELIJK CONTAINERPARK

Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46
containerpark@brakel.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

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN
VAN HET CONTAINERPARK
Woensdag 3 juli 2019
Kermis Nederbrakel
Woensdag 11 september 2019
Kermis Nederbrakel
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

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

GEMEENTELIJK ZWEMBAD POSEIDON
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

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 van 16 tot 17 uur

GEMEENTELIJKE SPORTHAL DE RIJDT - SPORTDIENST BRAKEL
Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

BUITENDIENSTEN

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)

PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP
Het PWA-kantoor Brakel is definitief 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
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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

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

GESLOTEN OP:
Donderdag 11 juli 2019
Feest van de
Vlaamse Gemeenschap
Donderdag 15 augustus 2019
O.L.V. Hemelvaart
Vrijdag 16 augustus 2019
Brugdag

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE: Marktplein 1 - 9660 Brakel
alle werkdagen open: 8.30 - 12uur
woensdag: 16 - 19.30 uur
GEMEENTE • OCMW

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@brakel.be
Financieel directeur
Ludo De Smet
055 43 17 51 - ludo.desmet@brakel.be

GEMEENTE EN OCMW DIENSTEN

CONTACT

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@brakel.be
Personeelsdienst - 055 43 15 09
Dienstencheques - 055 43 15 06
Katrien De Langhe - Alg. administratie OCMW
055 43 15 09 - katrien.delanghe@brakel.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
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@brakel.be
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Milieu
Sandy Casieris - Milieuambtenaar
sandy.casieris@brakel.be
Jonathan Verspeeten - Adm. medewerker
055 43 17 60 - jonathan.verspeeten@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
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@brakel.be
Elke Van Waeyenberge - Maatschappelijk werkster
055 43 15 05 - elke.vanwaeyenberge@brakel.be
Vanessa Roosen - Maatschappelijk werkster
055 43 15 03 - vanessa.roosen@brakel.be
Yoko Maes - Maatschappelijk werkster
055 43 15 07 - yoko.maes@brakel.be
Belauto: 055 43 15 00
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Toneel
Huisvrouwen
monologen

29
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Paaseierenraap
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WOENSDAG

April

Buitenspeeldag
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Ivonne De Cock
102 jaar!

Steun het
Streekmotor23-project
Diggie vzw!
t Van schaap tot draad op de Diggiezolder

Kinder- en gezinsboerderij Diggie vzw ontvangt jaarlijks duizenden
bezoekers van alle leeftijden, met of zonder beperking en met meer
of minder draagkracht. We bieden tal van boerderij activiteiten aan,
waaronder de workshop wolverwerking. In deze workshop kunnen
de deelnemers wol van onze eigen schapen vilten of draad spinnen
op het spinnenwiel.
Het project ‘Van schaap tot draad op de Diggiezolder’ werd geselecteerd door het streekfonds Streekmotor23. We hebben namelijk nood
aan een geschikte binnenruimte om onze workshops te organiseren
bij slecht weer of voor grotere groepen.
Met een crowdfundingcampagne willen we dan ook voldoende geld
ophalen om onze bestaande schuur om te bouwen tot een echte
crearuimte, van dakisolatie tot inrichting.
Om dit mogelijk te maken hebben we jullie steun nodig! Ons doelbedrag is €5000, Streekmotor23 zal na de campagne het opgehaalde
bedrag verdubbelen.
Om onze actie te steunen kan je doneren via onze actiepagina tot 29
juni. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf €40. n

i

streekmotor23.be/project/16928 of
www.facebook.com/diggievzw

WIJ HEBBEN
JOU HEEL
DRINGEND
NODIG:
VRIJWILLIGERS
GEZOCHT!!!
t Gemeente en OCMW Brakel

zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten
voor hun medeburgers.
Er zijn verschillende zaken waarbij we jouw hulp kunnen gebruiken: denk maar aan de Belauto
(de mindermobielencentrale),
de gratis voedselbedeling aan
minderbedeelden, het bezoeken van eenzame ouderen, het
afhalen per wagen van groenten
en fruit... Heb je interesse? Kom
dan gerust vrijblijvend eens
langs voor meer informatie over
de verschillende projecten. n

i

Vanessa Roosen, 055 43 15 03
Yoko Maes, 055 43 15 07
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Bevlogen
Pennen in de
Vlaamse
Ardennen
t Bibliotheken Vlaamse Ardennen,

het samenwerkingsverband van onze
regio, organiseert in het najaar het
tweede deel van de lezingenreeks met
gepassioneerde auteurs of journalisten
onder de noemer ‘Bevlogen Pennen’.
Opgepast! Intussen zijn 2 data lichtjes
gewijzigd op vraag van de auteurs zelf
en werd de lezing door David Steegen
buiten onze wil om geannuleerd.
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WOENSDAG

De Woeker Oudenaarde
Eva Daeleman, passie voor LEVEN

22
VRIJDAG

September

20
VRIJDAG

Ruben Van Gucht, passie voor SPORT
(Onder voorbehoud)

November

CC De Ververij Ronse
Slotevent Boeksprekers
(namen van de panelleden volgen later),
passie voor LITERATUUR

September

17

DONDERDAG

De Ghellinck Wortegem-Petegem
Rudi Vranckx, passie voor VREDE

Vanuit Brakel zal - naar goede gewoonte en bij voldoende
belangstelling - een gratis bus worden voorzien.
Noteer alvast de data en schrijf tijdig in! n

Oktober

Merel De Vilder Robier brengt haar literair debuut
t Merel De Vilder is actrice en performer. Ze speelde diverse

rollen in theater- en tv-producties, zoals bijvoorbeeld de alom
geprezen, gezongen theatervoorstelling ‘Diep in het Bos’ van
Eric De Volder en Dick van der Harst. Maar het grote publiek
kent haar vooral als de vertolkster van Bianca (dochter van
Frank) in Thuis en van gastrollen in onder meer ‘Flikken’ en
‘Witse’.
In 2017 debuteerde ze als auteur met ‘Le petit théâtre de Fanny
Rububier, of ‘ier moet iets schoons gebeuren dat mislukt’:
een wreed en gruwelijk, lieflijk en bitterzoet liefdesliedje.
Ze brengt dit werk integraal in onze bib.
Gratis toegang maar graag vooraf reserveren. n

i

en reservaties : bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45
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Avontuurlijke voorstelling met tekst en muziek

23

MAANDAG

September

t Soms kleurt de bib eens buiten de lijntjes van een gewone lezing of concert.

Op maandag 23 september, om 14 uur, is iedereen welkom voor een tof experiment. Twee schrijvers – Frank Pollet en
Jan De Jonghe – improviseren er ter plaatse een verhaal. Niet zomaar, maar op basis van parameters die door het publiek worden aangereikt. De toehoorders bepalen niet alleen de tekst die op het podium groeit maar ook de muziek. Dj
Pieter-Jan Rombaut stelt met hun inbreng de soundtrack bij het verhaal samen. Voor jongeren én volwassenen. Gratis
toegang. Graag vooraf reserveren. n
en reservaties: bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45

i

Vivaldi op het Festivalpodium!
t Elk jaar strijkt het Festival van Vlaanderen ook neer in Brakel.

Deze keer is dat op zaterdag 5 oktober, om 20 uur, in de kerk van
Everbeek-Beneden.
Het Ensor Baroque, een jong strijkorkest onder de bezielde leiding
van de bevlogen barokviolist Ortwin Lowyck, zal er muziek brengen
van Antonio Vivaldi.
Naast enkele fragmenten uit opera’s en ander werk staan ook de
beroemde ‘Vier seizoenen’ op het programma.
Een organisatie van de Werkgroep Festival van Vlaanderen Brakel en de
bib, met de steun van het Gemeentebestuur en de volgende sponsors:
Culturele Raad Brakel, Opel Vande Putte en Farys. n

i

kaarten en info: bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45
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5

ZATERDAG

Oktober

De bib is zoveel meer
dan boeken alleen!
t We merken het nog zo vaak: heel wat mensen

hebben geen weet van de digitale collecties in de bib.
En die zijn best wel de moeite waard!
Lid worden van de bib is helemaal gratis.
En elk lid kan makkelijk een account aanmaken op
mijn.bibliotheek.be. Met dat account kan je:
- alle artikels van Vlaamse en Waalse kranten en enkele
tijdschriften gratis raadplegen (met uitzondering van het
laatste nummer).
- gratis leuke Fundels (prentenboeken én AVI-boeken met
animatie) bekijken.
- luisteren naar boeiende hoorcolleges van bekende profs
over tal van onderwerpen. n

i

bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45

Zomer in de bib
t Zomertijd is bibtijd! Een ontspannende roman, een

spannende thriller, een leerrijk boek, een toffe strip...
Er is voor elk wat wils! In de bib kan je tot tien
boeken per kaart ontlenen. Wie op reis gaat en vooraf
verwittigt, kan een langere uitleentermijn krijgen.
En natuurlijk kan je ook genieten van de films en
muziekcd’s die volledig gratis te ontlenen zijn.
De collectie e-boeken (op e-readers van de bib) is
opnieuw uitgebreid. Zo kan je op reis met minder
gewicht. Ook de kleine, lichte dwarsliggertjes of
Kolibri’s zijn handig daarvoor.
De kinderen en jongeren kunnen zoals elk jaar
meedoen met de leesbeestwedstrijd. Hoe meer ze
lezen, hoe meer ze beloond worden. Omdat lezen
nu eenmaal cool is! n
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Zorgwonen
t

t

Achtergrond bij de regeling rond zorgwonen (= kangoeroewonen)

Meer-generatie-wonen (grootouders,
ouders en kinderen) was vroeger
zeer gebruikelijk. In de loop van de
vorige eeuw werden woningen meer
en meer bewoond door het "klassieke" gezin (ouders en jonge kinderen).
De stedenbouwwetgeving speelde
daar op in door in bepaalde gebieden die samenlevingsvorm zelfs op
te leggen. Een paar voorbeelden:
- vele verkavelingen bestemmen de
loten enkel voor eengezinswoningen;
- bij zonevreemde woningen
(woningen in bijvoorbeeld agrarisch
gebied) mag het aantal woongelegenheden niet verhogen.
Er stelde zich geen probleem als grootouders gewoon kwamen inwonen
en sliepen in een slaapkamer van de
woning. Want dat werd en wordt nog
steeds als eengezinswoning aanzien
(ook al woonden er drie generaties in).
Een hulpbehoevende broer opvangen
in een slaapkamer van jouw woning
was ook geen stedenbouwkundig probleem. Dat wordt ook nog steeds als
één gezin beschouwd.
Maar veel mensen willen wel de
grootouders of de zieke broer of zus
in huis opnemen, maar zijn gesteld
op hun eigen privacy. En dan kwam
de behoefte aan min of meer onafhankelijk functionerende woningonderdelen. Een deel van het gelijkvloers wordt klaar gemaakt voor de
ouders, die een aparte woonkamer,
keuken en toegangsdeur krijgen. En
op den duur kan je je afvragen of
er niet gewoon een appartement
bij gemaakt wordt. En dat was een
probleem in die verkavelingen en
zonevreemde woningen.

Regeling
Om deze problemen op te lossen
werd het zorgwonen in regelgeving
vastgelegd. Men spreekt van
zorgwonen als voldaan is aan al de
volgende voorwaarden:
• In een bestaande woning wordt 1
ondergeschikte eenheid gecreëerd
• De ondergeschikte wooneenheid
vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
• De ondergeschikte wooneenheid,
de ruimten die gedeeld worden met
de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maakt ten hoogste een
derde uit van het bouwvolume van
de volledige woning
• De eigendom of ten minste de
blote eigendom van hoofd- en
ondergeschikte berust bij dezelfde
titularis of titularissen
• De creatie van de ondergeschikte
wooneenheid gebeurt met het oog
op het huisvesten van:
1. Hetzij ten hoogste 2 personen
waarvan minstens één persoon van
65 jaar of ouder
2. Hetzij ten hoogste 2 personen
waarvan 1 hulpbehoevende persoon
(personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor
een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood
aan ondersteuning om zich in het
thuismilieu te kunnen handhaven)
3. Hetzij de zorgverlener
Vergunning nodig?
Het maken van een zorgwoning
is altijd meldingsplichtig, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen het
bestaande bouwvolume.
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Wordt de woning uitgebreid, dan
volstaat de melding niet. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is dan nodig.
Na het beëindigen van de
zorgsituatie
Als een bestaande zorgwoning, na
het beëindigen van de zorgsituatie,
terug aangewend wordt voor de
huisvesting van 1 gezin, dan is dit
meldingsplichtig. Als een bestaande
zorgwoning, na het beëindigen
van de zorgsituatie, aangewend zal
worden voor de huisvesting van
meerdere gezinnen of alleenstaanden, dan is hiervoor een vergunning
voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Het opsplitsen van een
woning in meerdere wooneenheden
die niet dienen voor zorgwonen is
immers altijd vergunningsplichtig.
Opname in het Rijksregister
Alle inwoners moeten in het rijksregister worden opgenomen. In het
geval van zorgwonen is daarvoor
een speciale code voorzien. Dit kan
in sommige gevallen financieel voordelig zijn.
Hoe aanvragen?
U kunt deze handeling aanvragen via
het Omgevingsloket: https://www.
omgevingsloketvlaanderen.be n

i

Kom gerust langs op het gemeentehuis voor meer informatie of om
je project te bespreken, of mail naar
stedenbouw@brakel.be!

Laat je fiets niet
aan zijn (s)lot over!
t Slechts een klein aantal van de gestolen fietsen geraakt terug bij de eigenaar. Daarom is het belangrijk om je
fiets te laten registreren: een geregistreerde fiets is niet aantrekkelijk voor een potentiële dief, want hij kan moeilijk
doorverkocht worden. Bovendien helpt het unieke nummer op de gevonden fietsen om de eigenaar op te sporen.
De politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm organiseert gratis fietsregistraties op volgende data:

GRATIS FIETSREGISTRATIES

29

11

7

15

ZATERDAG

DONDERDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Juni

Juli

September

September

Avondmarkt
in Nederbrakel

Avondmarkt in
Maarkedal (Etikhove)

Kerkplein in Horebeke
(tussen 9 en 12 uur)

Kasseifeesten
in Zegelsem

Hoe wordt je fiets geregistreerd?
Je fiets krijgt een unieke sticker met je
rijksregisternummer. Er wordt dus niet
gegraveerd in je fietskader en je hoeft niet
bang te zijn voor beschadiging. De sticker
is heel moeilijk te verwijderen.
Wat te doen wanneer je toch het
slachtoffer wordt van fietsdiefstal?
• Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie:
maak hiervoor een afspraak in het politiekantoor of online via police-on-web:
https://www.politie.be/nl/e-loket.
• Beschrijf je fiets zo gedetailleerd mogelijk
en vergeet je rijksregisternummer niet te
vermelden indien je fiets geregistreerd is.
Via de website van de politiezone
communiceren we de toekomstige acties. n
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www.lokalepolitie.be/5426

We voorzien alvast de tentjes en zijn op zoek naar
enthousiaste en gedreven Brakelse ondernemers
(uit alle deelgemeenten van Brakel) die hun artikelen
willen verkopen en/of hun zaak willen promoten.
Plaatsen zijn beperkt, tijdig reserveren is de boodschap !

Zone: Marktplein, Hoog en Neerstraat, Kasteelstraat, Stations- en Wielendaalstraat.
We verwachten dat alle handelaars in de zone de deuren openen en deelnemen
aan de braderie (kan met uitstallen van artikelen, folders,..).
Wij houden uiteraard uw etalage / gevel vrij en vullen aan met tentjes.
Daarnaast wordt er nog tal van randanimatie voorzien.

ook in
Schrijf je elmarkt!
omm
voor de r

Interesse? Schrijf je in via www.brakel.be
Meer info: adviesraden@brakel.be - 055 43 17 64

Een organisatie van de Gemeente Brakel, Middenstandraad Brakel en ShopinBrakel.

Wil jij als Brakelse ondernemer
(alle sectoren: handel, vrij beroep, diensten,
verzorging, bouw, …) op de hoogte blijven
van het reilen en zeilen van de middenstand,
activiteiten, reglementen, subsidies, enz.

ndsraad
Middensta
Brakel

Wil jij kennis maken met
collega-ondernemers van Brakelse bodem?
Tips en tricks uitwisselen, …
Schrijf je dan in via www.brakel.be

Ook kan je ons vanaf nu terugvinden op de Facebookpagina: Brakel onderneemt

Like onze pagina en blijf op de hoogte van onze werking.
Meer info: adviesraden@brakel.be – 055 43 17 64
Een initiatief van Middenstandsraad Brakel
in samenwerking met de Gemeente Brakel
en de Provincie Oost-Vlaanderen.

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

14 | MIDDENSTAND

BRAKEL OKTOBERT 2019 - Oproep

tijdens opendeur handelaars
ShopinBrakel van 13u tot 18u.

BRAKEL ONDERNEEMT - Oproep

6de editie – zondag 13 oktober 2019

De burenpremie: voordelig BENOveren in groep
t Wil je een renovatie niet alleen aanpak-

ken? Schrikt het technisch aspect van een
verbouwing je af? Ben je niet thuis in de
wereld van renovatiewerken?
Dan is een collectief renovatietraject
iets voor jou! Samen met minstens
9 anderen uit jouw buurt, wijk of
gemeente pak je een renovatie aan
onder begeleiding van een professionele BENOvatiecoach. Hij geef je
persoonlijk advies en neemt je heel
wat technische en administratieve taken uit handen. Zo spaar jij tijd en ben
je zeker van een juiste aanpak.
Hoe neem je deel?
• Door je vrijblijvend aan te melden.
Jouw distributienetbeheerder neemt
het verder van je over. Zodra je met
minstens 10 buurtbewoners bent
ingeschreven, brengen we je op de
hoogte en wijzen we een BENOvatiecoach toe, een door de netbeheerder
gecertificeerde vakexpert.
Denk eraan: hoe sneller je met 10
bent, hoe sneller je kunt starten met
jouw BENOvatieproject. Aarzel dus
niet om jouw buren aan te sporen om
in te schrijven.
• Rechtstreek via een BENOvatiecoach
naar keuze. Je vindt de lijst met door
Eandis gecertificeerde BENOvatiecoaches op www.eandis.be/BENOvatiecoach of www.infrax.be/benovatiecoach. Je ziet meteen ook in

welke regio ze actief zijn en hoe je hen
kunt contacteren.Een registratie houdt
geen verplichting in om het hele
traject te doorlopen. Als klant kun je
op elk moment beslissen. Let wel: De
distributienetbeheerder is niet verantwoordelijk voor de getekende overeenkomsten tussen jou en de gekozen
BENOvatiecoach of aannemer.
Welke BENOvatiemaatregelen komen in aanmerking?
• dak-of zoldervloerisolatie
• isolatie van buitenmuren (aan de
buitenkant en binnenkant of in de
spouw)
• vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van kelders of verluchte
ruimtes onder een verwarmd verdiep
• hoogrendementsbeglazing
• installatie van een zonneboiler,
warmtepomp of ventilatiesysteem
Welke taken neemt de
BENOvatiecoach van je over?
De BENOvatiecoach zal:
• jou inzicht verschaffen in je energieverbruik en alle mogelijke energiebesparingen
• jouw offerte-aanvragen voorbereiden
• je begeleiden bij de definitieve
bestellingen voor de renovatie van je
woning
• een oogje in het zeil houden bij de
uitvoering van de werken
15 | MILIEU

• je premies aanvragen
• heel wat administratieve taken van je
overnemen.
Hoeveel kost zo'n project?
Eandis betaalt de BENOvatiecoach
maximaal 400 euro per deelnemende
wooneenheid om de kosten te dekken
voor de begeleiding van de renovatie.
Het totale bedrag maakt Eandis over
aan de BENOvatiecoach na de uitvoering van zijn takenpakket.
Soms kan een BENOvatiecoach ook
een toeslag vragen voor de begeleiding. Dit zal echter altijd op voorhand
met jou afgesproken zijn. Als klant ben
je vrij om al dan niet met een BENOvatiecoach in zee te gaan.
Per woning of appartement kun je je
maximaal tweemaal inschrijven voor
een collectief renovatieproject en
beroep doen op de BENOvatiecoaches
van Eandis. Daarnaast blijf je natuurlijk
ook recht hebben op afzonderlijke BENOvatiepremies en de totaalrenovatiebonus in het kader van de BENO-pass.
Wie mag zich inschrijven?
Elke eigenaar van een Vlaamse woning
kan zich registreren voor de burenpremie. Enkel woningen die eigendom
zijn van sociale huisvestingsmaatschappijen komen niet in aanmerking. n

i

www.eandis.be/burenpremie
www.infrax.be/burenpremie

Lessenreeksen najaar 2019 - sporthal & zwembad
t Vanaf zaterdag 7 september 2019 (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:

Lessenreeksen Sporthal De Rijdt:
JEUGD
• kleuterturnen: 15 lessen - start op zaterdag 14 september 2019 van 9.30 tot
10.30 uur (3 jaar) en van 10.30 tot 11.30
uur (4-5 jaar).
• turnen: 15 lessen - start op zaterdag
14 september 2019 van 11.30 tot 12.30
uur (6-7 jaar), van 12.30 tot 13.30 uur
(8-9 jaar) en van 13.30 tot 14.30 uur
(10-12 jaar).
• multimove: 15 lessen - start op
maandag 16 september 2019 van
17.30 tot 18.30 uur (4-5 jaar) en van
18.30 tot 19.30 uur (6-8 jaar).
• atletiek: 15 lessen - start op woensdag 18 september 2019 van 16 tot 17
uur (5-6 jaar), van 17 tot 18 uur (7-9
jaar) en van 18 tot 19 uur (10-12 jaar).
• muurklimmen (vanaf 7 jaar):
10 lessen - start op:
- maandag 16 september 2019
(gevorderden van 17 tot 18 uur).
- donderdag 19 september 2019
(beginners van 17 tot 18 uur en
experten van 18 tot 19 uur).

i

G-SPORT
• G-omnisport: 10 lessen - start op
dinsdag 17 september 2019 van 16.30
tot 17.30 uur (vanaf 10 jaar).
VOLWASSENEN
• BBB-Fitness: 15 lessen - start op
woensdag 18 september 2019 van
20.45 tot 21.45 uur (vanaf 16 jaar).
• omnisport voor volwassenen: 15 lessen - start op donderdag 19 september
2019 van 19.45 tot 21 uur.
• fit dance: 15 lessen - start op maandag 16 september 2019 van 20.15 tot
21.15 uur.
Voor de volgende 10-lessenreeksen
kan reeds worden ingeschreven op
de gemeentelijke website:
•spinning (vanaf 16 jaar)
Reeks 2 start op maandag 2 en/of
woensdag 4 september 2019.
Reeks 3 start op maandag 2 en/of
woensdag 4 december 2019.

Lesssenreeksen
Zwembad Poseidon:
• watergewenning en leren
zwemmen: starten op maandag 2,
dinsdag 3, woensdag 4 of donderdag 5
september.
• vervolmaking: start op maandag 2
september.
• aquagym vanaf 16 jaar: start op
donderdag 5 september van 20.45 tot
21.30 uur.
Meer informatie kan je binnenkort
terugvinden op www.brakel.be > Ik
woon in Brakel > zwembad Poseidon >
zwemlessen n
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zwembad@brakel.be
055 42 46 48

ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98 - www.brakel.be.
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Sport 55+ najaar 2019
t De gemeentelijke sportdienst organiseert in nauwe samenwerking

met de gemeentelijke seniorenraad een ruim sportaanbod voor alle
Brakelaars vanaf 55 jaar.

Online inschrijven
sportkampen
herfstvakantie 2019

Je kan inschrijven voor de volgende sportactiviteiten:
SPORTELPAKKET 1: Deelname aan sportpakket 1
(fietsen, wandelen en/of petanque) is gratis.
• wandelen: (vertrek om 14 uur - ± 7 km): 12 september
(kerk Michelbeke), 10 oktober (kerk Parike)
en 7 november 2019 (sporthal De Rijdt).
• fietsen: (vertrek aan sporthal De Rijdt om 14uur - ± 25 km):
22 augustus, 26 september en 24 oktober 2019.
• petanque: op maandag van 14 tot 16 uur:
2, 9, 16, 23, 30 september en 7, 14, 21, 28 oktober 2019
(gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen).
SPORTELPAKKET 2: Deelname aan sportpakket 2 (BBB-Total Body
en gym-omnisport) is betalend: slechts €25 voor het totaalpakket najaar
met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit mogelijk!
• BBB-Total Body: op maandag van 14 tot 15 uur: 2, 9, 16, 23 september;
7, 14, 21 oktober; 4, 18, 25 november en 2, 9, 16 december 2019.
• gym-omnisport: op dinsdag van 14 tot 15 uur: 3, 10, 17, 24 september;
1, 8, 15, 22 oktober; 5, 12, 19, 26 november en 3, 10, 17 december 2019.
• zwemmen: op maandag van 16 tot 17 uur: 2, 9, 16, 23, 30 september;
7, 14, 21 oktober; 4, 18, 25 november en 2, 9, 16 december 2019. n
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ben.devlieger@brakel.be
055 42 31 98

t Vanaf zaterdag 14 september
2019 (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 sportkampen:

Herfstvakantie van maandag
28 oktober t.e.m. donderdag
31 oktober 2019:
Skikamp (6-10 jaar) en Ski- of snowboardkamp (10-16 jaar)
Kleutersportkamp (3-5 jaar)
Uiteraard worden de kinderen begeleid door ervaren en deskundige
lesgevers.
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 waar 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
oktober 2019.
Verdere informatie is terug te vinden
op de gemeentelijke website (www.
brakel.be > bijleren en sporten in
Brakel > Sporten in sporthal De
Rijdt). n
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ben.devlieger@brakel.be
055 42 31 98

Ga mee de strijd aan
tegen de Aziatische hoornaar!
Vorig jaar is de Aziatische hoornaar echt zijn invasie in ons land begonnen. De overheid - in samenwerking
met de universiteit, brandweerdiensten en civiele bescherming - hebben een plan klaar om dit jaar de verdere
uitbreiding van deze invasieve exoot zoveel mogelijk af te remmen.

t

Dit is hard nodig omdat de Aziatische hoornaar onze
inheemse insecten (bijen, wespen, vliegen,...) belaagt
waardoor de bestuiving van onze landbouwgewassen
onder druk komt te staan. Bovendien heeft de Aziatische
hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen
wat voor de imkers in ons land een ernstig probleem kan
worden.
Echter, het plan kan alleen slagen met de hulp van de
bevolking. Jong of oud, natuurliefhebber of gewone
wandelaar, specialist of leek, echt iedereen kan een
steentje bijdragen door de ogen open te houden en bij
het zien van een hoornaar of nest dit zo snel mogelijk
te melden. Dit kan je doen op het portaal van de werkgroep Aziatische hoornaar: vespawatch.be.

Op de kop en het borststuk zijn ze volledig zwart. Ook
het achterlijf is grotendeels zwart met slechts één brede
gele band. De pootjes zijn zwart met opvallende gele tipjes. De Aziatische hoornaar wordt het meest verward met
de Europese hoornaar. Maar met een beetje oefenen zal
je gauw merken dat het verschil zeer duidelijk is.

Figuur: bijen, wespen en hoornaars op schaal naast elkaar.
De Aziatische hoornaars heeft 2 kleuren: zwart en weinig
geel op het achterlijf. De Europese hoornaar heeft 3 kleuren:
zwart, roodbruin en veel geel op het achterlijf.
Van de hoornaars hoef je zelf weinig schrik te hebben.
De Aziatische hoornaar mag dan wel zeer agressief zijn
als je haar nest verstoort, in de vrije natuur toont ze geen
interesse in de mens. Met haar angel kan de hoornaar
wel meermaals pijnlijk steken zoals andere wespen. Daag
ze dus zeker niet uit! n

Figuur: de nesten van de Aziatische hoornaar in mei (links),
augustus (midden) en oktober (rechts). In de lente bouwen
hoornaars bolvormige nestjes in bvb een tuinhuis, houtkot
of carport. Vanaf de zomer verhuist het nest naar een hoge
boomtop.
De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze
is groter dan een gewone wesp en iets kleiner dan de
inheemse Europese hoornaar. Je kan een Aziatische
hoornaar goed herkennen aan haar unieke kleurencombinatie (zie figuur).

Project dankzij steun van de Vlaamse overheid, departement Economie, Wetenschap & Innovatie.
Tekst van Daan Delva en Karel Schoonvaere.
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vespawatch.be - milieu@brakel.be
055 43 17 60
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BVLAR bereidt zich voor op wespenseizoen 2019
t Melding wespennest via e-formulier
Vorig jaar was een bijzonder druk jaar voor de wespenverdelgers van de hulpverleningszone, en ook 2019
kondigt zich aan als een intensief jaar. Een zacht najaar 2018 en voorjaar 2019 kunnen er immers voor zorgen
dat meer wespenkoninginnen overleven. In de maand april start die koningin een nieuwe kolonie, waarop
tegen de zomer de wespenkolonies zeer actief worden. Meestal is zo’n wespennest onschadelijk: zeker wanneer hij niet in of aan de woning zit. Verdelgen is dus ook niet altijd nodig. Stoort de wespenkolonie je niet,
en vormt hij geen direct gevaar, laat de insecten dan gerust. Wespen zijn immers nuttig: ze jagen op muggen,
vliegen, en andere hinderlijke insecten. Vormt de kolonie wel een gevaar voor jou, je gezin of dieren: maak
dan melding via het e-formulier op www.bvlar.be. Hou er wel rekening mee dat de wespenverdelgers niet
altijd onmiddellijk langskomen, en dat, eens de verdelging heeft plaatsgevonden, de afsterving van de kolonie
enige tijd kan duren.

De Aziatische hoornaar
Sinds enkele jaren heeft onze inheemse wesp er een concurrent bij, namelijk de Aziatische hoornaar. Deze
uitheemse wespensoort is zeer invasief en richt heel wat schade aan, aan bijvoorbeeld bijenvolken. Het bestrijden ervan is een complexe taak, en kan moeilijk met de huidige verdelgingsmiddelen: de soort vliegt zeer snel
uit waardoor de kans bestaat dat de koningin niet wordt geschaad door het insecticide. Heb je te maken met
een hoornaarskolonie? Blijf uit de buurt en meld dit aan de brandweer. Probeer in geen geval de kolonie zelf
te bestrijden.

i
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www.bvlar.be. Ben je in nood, bel dan 112.

SPORTKANSENPAS
t Voor wie?
Iedereen jonger dan 18 jaar en woonachtig in Brakel (=gedomicilieerd),
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
gebruikers een tussenkomst ontvangen van het OCMW bij deelname aan
sportkampen georganiseerd door de
gemeente Brakel of door één van de
erkende sportclubs door de gemeente
Brakel. Evenals voor elke lessenreeks
georganiseerd door de gemeente,
zowel in de sporthal als in het zwembad. Deze tussenkomst bedraagt 50%
van de kostprijs. Indien de jongere
samenwoont met een alleenstaande
ouder (co-ouderschap), zal er een tussenkomst zijn van maximum 25%. De
tussenkomst per minderjarige is per
kalenderjaar beperkt tot €200.
Terugbetaling?
De terugbetaling zal gebeuren binnen de maand nadat het OCMW in
het bezit is van het betalingsbewijs
en het op de hoogte is gesteld door
de gemeente of sportclub, dat het
betrokken kind effectief heeft deelgenomen aan het sportkamp/lessenreeks.
Hoe zo’n kansenpas bekomen?
Door langs te komen bij het OCMW
van 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
op de sociale diensten en dienen
mee te brengen:
- 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),
- De twee recentste aanslagbiljetten
van de belastingen,
- Een bewijs van de afbetaling van
jouw woning,
- 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 de gezinssituatie,
dien je onder een bepaalde inkomensgrens te blijven:
Alleenstaande €1.115
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Per kind tot en met 14 jaar		
€335 per maand
Per kind vanaf 15 jaar/volwassene
€558 per maand
(Vb. gezin met 2 volwassenen + 2 kinderen van 14 jaar of jonger: €2.343)
- Als je over een eigen huis beschikt
dat afbetaald is, wordt het inkomen
met 1/5e 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 december.
- Voor de terugbetalingen van juli tot
december dient met zich in te schrijven vanaf juni.
Per half jaar dient men opnieuw alle
documenten te bezorgen aan het
OCMW, om zo te kunnen nagaan of je
nog voldoet aan de voorwaarden. n
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Elke Van Waeyenberge – 055 43 15 05
Vanessa Roosen – 055 43 15 03
Hanne De Brakeleer - 055 43 15 04
Yoko Maes - 055 43 15 07

Huis van het Kind
Het OCMW van Brakel heeft sinds 2014 een samenwerkingsovereenkomst
met onder andere het OCMW van Zottegem voor het Huis van het Kind.

t

Als inwoner van Brakel kan je een beroep doen en genieten van alle dienstverleningen die dit Huis van het Kind aanbiedt. Waarvoor kan je onder andere een
beroep doen op het Huis van het Kind:
1. Zorg voor zwangeren, baby’s en peuters (Kind en Gezin)
2. Babygerief en kinderkledij ruilen (Twinkeltje)
3. Zorg op school
4. Speelgoed ontlenen (Zibotheek)
5. Studie- en opvoedingsondersteuning aan huis (De Katrol)
6. Vragen over opvoeding (Infopunt voor ouders)
7. Op zoek naar kinderopvang (Dienst voor gezinsopvang)
Met andere woorden, een Huis van het Kind brengt een divers aanbod op het vlak
van preventieve gezinsondersteuning bijeen, waarbij volgende zaken belangrijk
zijn: 1. preventieve gezondheidszorg, 2. opvoedingsondersteuning en
3. activiteiten organiseren om ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen.
Indien je graag meer te weten komen over wat dit allemaal in de praktijk betekent,
kom dan gerust eens langs op het OCMW! Wij kunnen je een folder en ook een
overzicht bezorgen van de aangeboden dienstverlening en activiteiten. n
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Hanne De Brakeleer - 055 43 15 04 | Elke Van Waeyenberge - 055 43 15 05
Yoko Maes - 055 43 15 07

Het Groeipakket
De kinderbijslag heet sinds 2019 het Groeipakket.
Elk kind dat in Vlaanderen woont heeft recht op financiële
tegemoetkomingen. Deze tegemoetkomingen bestaan uit
een startbedrag, basisbedrag en schoolbonus. Door het
Groeipakket krijgt elk gezin ondersteuning bij de kosten van
de opvoeding. Bepaalde kinderen hebben extra ondersteuning
nodig. Zij kunnen recht hebben op een sociale toeslag en/of
een zorgtoeslag.
t

Heb je vragen over het Groeipakket of wens je hulp bij het aanvragen van het Groeipakket?
Voor al je vragen ben je welkom in het gemeentehuis in Brakel voor gratis informatie.
Wanneer? Telkens de eerste woensdag van de maand tussen 16 en 19.30 uur.
Waar? Schepenzaal in het gemeentehuis van Brakel. n

i
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Hanne De Brakeleer - 055 43 15 04

Gemeente Brakel

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Zondag 7 juli 2019
11 uur: Aperitiefconcert

Raadzaal van het gemeentehuis

SERGIO ROGIER (viool) en VALENTIJN BIESEMANS (cello)
Slotwoord door MARIJN DEVALCK, schepen van cultuur

IEDEREEN IS WELKOM!

12 uur: Beiaardconcert
door NIKITA GRATCHEV

14.30 uur: 12de Jogging door Brakel
Start en aankomst op het MARKTPLEIN
14.30 uur: start kinderen
15.00 uur: start wedstrijd voor volwassenen
17.00 uur: prijsuitreiking en tombola in de tent

Avondprogramma in tent op het marktplein
16 uur: Optreden van de ACCORDEONCLUB VIOS

18.45 uur: Concert door de K.H. DE EENDRACHT o.l.v. Paul Detrémerie
20 uur: Concert door de OAKFIELD BAND o.l.v. Wim D’Haeyer

21.30 uur: Optreden van

Udo
Garry Hagger
VOOR ALLE ACTIVITEITEN IS ER GRATIS TOEGANG!
Organisatie: Culturele Raad Brakel - 11-julicomité
(Davidsfonds, Kunstkring Die Bronne, Willemsfonds en Joggingclub Brakel)
Werkgroep Wasteelsbeiaard.
i.s.m. het Gemeentebestuur van Brakel en Vlaanderen Feest 2019.

Initiatief voor het

FEEST van de
VLAAMSE
GEMEENSCHAP

GEMEENTE • OCMW
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60

Het echtpaar
Van Twembeke - Haesebroeck

70

Het echtpaar
Hoebeke - De Vos

60

Het echtpaar
De Wolf - Detemmerman

50

Het echtpaar
Van Petegem - Lannau

60

Het echtpaar
Baguet - Blommaert

50

Het echtpaar
Van Hoorde - Coesens
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t Kruis het probleem aan, geef de juiste plaats en
eventueel straat en huisnummer aan.

Wedstrijdvraag

Waar in Brakel werd deze foto genomen?

Beschadigd wegdek:
Defecte straatlamp:

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.

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

t Je gegevens:

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

.be

Verstuur je antwoord voor 31 augustus 2019 naar de
toeristische dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel of via
toerisme@brakel.be en win misschien een prachtige prijs.
De winnaar van vorige keer is Vic De Wolf uit Brakel.
De foto werd genomen op het Marktplein in Nederbrakel:
het plakkaatje hangt boven de doorgang naar de Tirse.

Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend • Design: Grafisch Atelier Surdiacourt

Ik heb de volgende melding:

