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Tussenkomst minimale 
levering aardgas 
winterperiode 2019-2020
t Om te vermijden dat mensen in de winter de middelen niet hebben om hun 
aardgasbudgetmeter voldoende op te laden en dat zij zonder verwarming zouden 
vallen, kan via het OCMW een financiële steun worden toegekend om de aardgasbud-
getmeter op te laden. Het OCMW Brakel biedt zoals elk jaar aan zijn inwoners die over 
een aardgasbudgetmeter beschikken de mogelijkheid aan om gedurende de periode 
van 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020 een tussenkomst te bekomen voor 
de minimale levering van aardgas.
Afhankelijk van je woontype (appartement, rijhuis of hoekhuis, vrijstaand of halfopen) 
en het feit of je al dan niet een beschermde afnemer bent, variëren de bedragen van 
de financiële steun. Dertig procent van het ontvangen bedrag dient door uzelf te 
worden terugbetaald. Uiteraard is er voorafgaandelijk een sociaal onderzoek om 
na te gaan of je in aanmerking komt. n

 ii  Vanessa Roosen - 055 43 15 03 - vanessa.roosen@brakel.be

Avondconcert met topmuzikanten 
in een unieke bezetting

t De Franse fagot wordt met uitsterven bedreigd... 
De Duitse tegenhanger van dit houten blaasinstrument 
heeft immers bijna overal de Franse verdrongen.
 
Topmuzikanten Bram Nolf (hobo), Luc Loubry (Franse fagot) 
en Hans Ryckelynck (piano) willen daar iets aan doen. Ze 
verzamelden pareltjes uit het kamermuziekreperoire van 
Franse en Belgische componisten op de nieuwe cd ‘A tale 
of reeds’ bij het label Phaedra. Momenteel toeren ze met 
dit programma doorheen Vlaanderen en jawel, 
op 12 december, om 20 uur, zijn ze ook te gast in Brakel.
Ze brengen muziek van onder meer Francis Poulenc, Jean 
Français, Henri Brod en een vergeten vrouwelijke componis-
te: Maria-Félécie-Clémence de Grandval. Ook enkele kleinere 
werken van Jean Absil en Jef Van Hoof zullen klinken. 
Iedereen is van harte welkom op dit bijzonder concert!
Gratis toegang maar zeker vooraf reserveren. n

 ii  & reservaties: bibliotheek@brakel.be - 055 42 12 45 
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Kerstmarkt 
22 december 2019 van 14 tot 20 uur - Centrum Brakel

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

Kerstmarkt Brakel wordt ook dit jaar weer een geslaagde combinatie van lekkernijen, originele geschenken, ideeën 
voor Kerst, veel leute en plezier en fijn shoppen. Er valt heel wat te beleven op deze sfeervolle kerstmarkt! Kerstman, 
Kerst-schmink, streetband van KH De Eendracht, kinderkoor van lagere school St. Augustinus, animatie en workshops 
verzorgd door diverse standhouders.... Kortom, animatie voor iedereen en gezellig snuisteren in de aanwezige stands.

Standhouders: 
Bushikan Brakel - Diggie vzw - KSA Brakel - Vrienden van de Okkernoot - Philippe Deraedt - Magic Bike - t Klein 
Velooke-Marktkafee - Catering Paris Royal - Ellen - Lillys - N-VA Brakel - Jeugdhuis Alfa - Andy's café "De Parking" - 
Supportersclub wielrenner Elias Van Breusegem - Joggingclub Brakel - Cansse Capiau - GO Atheneum Brakel - 
LRV St. Pieter Brakel - Scouts Brakel - Café Don Paco - Vlaams Belang Brakel - LRV Brakel Pony's - De hengelbengels 
- Olsa Brakel - Biezabijze - Pielicious - WTC De Pedaalvrienden - Kaartersclub Café Ceres - Kafee t'amusement - Wit 
gele kruis (team Brakel-Horebeke) - Grill District - Café “Bij Jo” - Lupo Store - CD&V Brakel - Sparkles - Feestcomplex 
Europa - Straf Broerke - Litomcello - Evi van Snick - IDoSA vzw - Viso Cor Mariae - My Art My Nature - Firematch 
Global - Bij Stijn Watté - vzw Koninklijke Harmonie De Eendracht Brakel - Jong VLD Brakel-Lierde en Open Vld 
Brakel - Bloembinderij Ixora - Standaard Michelbeke - Jeugd Standaard Michelbeke - VDV Design It - Mermaids & 
Monsters - Berdien Naessens - Delhem Monique - De Brakelse Witvisvissers - Soul Art & Fashion -
Carine Das-Mylène - Chef Cornu - La Belleza - SENK - Tealou - Rode Kruis Brakel n

Het gemeentebestuur 
van Brakel stelt 
de tentjes gratis 
ter beschikking.  

ii   
toerisme@brakel.be 
055 43 17 63

Beste Brakelaar,

Naar analogie met vele lokale besturen in Vlaanderen wenst de

gemeente Brakel met haar inwoners op het nieuwe jaar te klinken. 

Dit op zondag 5  januari 2020 op het Marktplein van Nederbrakel 

tussen 11 en 13 uur. Kom samen met familie, buren en 

vrienden en klink met ons op het nieuwe jaar! 

ii   toerisme@brakel.be - 055 43 17 63 IEDEREEN IS WELKOM!

BRAKEL NODIGT DE 
BEVOLKING UIT OP EEN 
NIEUWJAARSRECEPTIE
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t  Om zicht te krijgen op het aantal inwoners dat wij mogen verwelkomen, vragen wij
om gebruik te maken van het inschrijvingsformulier hieronder.
Graag inschrijven vóór woensdag 18 december 2019.

HET GEMEENTEBESTUUR EN -PERSONEEL WENSEN NU REEDS
ALLE INWONERS EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 2020! 

Voornaam en naam:  

Adres:  

Postcode en gemeente:  

E-mail (in drukletters):      Tel. en/of gsmnummer:  

NEEMT DEEL AAN DE GEMEENTELIJKE NIEUWJAARSRECEPTIE OP ZONDAG 5 JANUARI 2020
OP HET MARTKTPLEIN VAN NEDERBRAKEL TUSSEN 11 EN 13 UUR.

Aantal deelnemers:

Deze inschrijving bezorg je aan: 
Gemeentebestuur Brakel, 
t.a.v. Dhr. Gary De Nooze, 
Marktplein 1, 9660 Brakel. 

Je kan ook inschrijven 
via www.brakel.be.

ii   

toerisme@brakel.be 
055 43 17 63
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Lessenreeksen voorjaar 2020 (februari tot en met juni)
Gemeentelijke sporthal de Rijdt
t Vanaf zaterdag 18 januari 2020 (9 uur) zal op de homepagina van de gemeentelijke website (www.brakel.be) 
een link terug te vinden zijn om in te schrijven voor de volgende lessenreeksen:

• Kleuterturnen: 15-lessenreeks die start op zaterdag 1 februari 2020 van 9.30 tot 10.30 uur (3 jaar) en van 10.30 
tot 11.30 uur (4-5 jaar).
• Turnen: 15-lessenreeks die start op zaterdag 1 februari 2020 van 11.30 tot 12.30 uur (beginners) en van 12.30 
tot 13.30 uur (gevorderden).
• Multimove: 10-lessenreeks die start op maandag 3 februari 2020 van 17.30 tot 18.30 uur (4-6 jaar) en van 18.30 
tot 19.30 uur (6-8 jaar).
• Atletiek: 15-lessenreeks die start op woensdag 5 februari 2020 van 16 tot 17 uur (5-7 jaar), van 17 tot 18 uur 
(8-10 jaar) en van 18 tot 19 uur (11-14 jaar).
• Muurklimmen (vanaf 7 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 3 februari 2020 (gevorderden) van 17 tot 18 
uur en donderdag 6 februari 2020 (beginners en experts) van 17 tot 19 uur.
• Kinderyoga (5-10 jaar): 10/5-lessenreeks die start op woensdag 5 februari 2020 van 16 tot 17 uur.
• Fit Dance (vanaf 16 jaar): 15-lessenreeks die start op maandag 5 februari 2020 van 20.15 tot 21.15 uur.
• BBB-Fitness (vanaf 16 jaar): 15-lessenreeks die start op woensdag 5 februari 2020 van 20.45 tot 21.45 uur.
• Omnisport voor volwassenen: 15-lessenreeks die start op donderdag 6 februari 2020 van 19.30 tot 20.45 uur.
• Spinning (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 2 maart 2020 en/of woensdag 4 maart 2020 van 
20 tot 21 uur (beginners & gevorderden).
• G-sport (volwassenen): 10-lessenreeks die start op dinsdag 4 februari 2020 van 16.30 tot 17.30 uur

Verdere informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de 
gemeentelijke website (www.brakel.be > WONEN IN BRAKEL 
> Sport > Activiteitenaanbod: Lessenreeksen). n

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

6  |  SPORT



Sportkampen 
krokus- & paasvakantie 2020
t Vanaf zaterdag 11 januari 2020 (9 u.) 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:

Krokusvakantie 
van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari 2020: 
• kleutersportkamp (3-5 jaar) 
• zwem-omnisportkamp (6-12 jaar)

Paasvakantie week 1
van maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april 2020:                
• kleutersportkamp (3-5 jaar)
• voetbal-omnisportkamp (6-12 jaar) 
• paardensportkamp (8-14 jaar)

Paasvakantie week 2
van dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april 2020: 
• kleutersportkamp (3-5 jaar)
• paardensportkamp (8-14 jaar)
• skikamp (6-12 jaar)
• snowboardkamp (12-18 jaar)
• danskamp (6-14 jaar)

Uiteraard worden de kinderen begeleid door ervaren 
en deskundige lesgevers.

Verdere informatie is terug te vinden op de gemeentelijke 
website (www.brakel.be > WONEN IN BRAKEL > Sport > Activiteitenaanbod: Sportkampen). n

SPORTMONITOREN GEZOCHT
Ben je minimum 18 jaar en heb je 
interesse om een groep gedreven kinderen heel wat bij te 
leren, laat ons dan spoedig iets weten! Je basisopdracht bij 
zo’n sportkamp bestaat uit het geven van sportinitiatie 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 vrijdag 24 januari 2020.

ii   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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Computerlessen voor Brakelse 55-plussers
t In januari start er terug een nieuwe cursus ‘computerlessen voor 55+’. Deze wordt georganiseerd 
door de seniorenraad Brakel in samenwerking met de Brakelse scholen Viso Cor Mariae (VCM) en GO! 
Atheneum Brakel.

De cursus wordt opgedeeld in modules en richt zich speciaal tot senioren. De lessen vinden plaats op 
maandag- of dinsdagnamiddag en zijn toegankelijk voor alle senioren van Brakel. Het aantal deelnemers per 
module is beperkt tot 16 personen.

Kostprijs: €3 per les

De cursus bestaat uit 5 modules (niet verplicht om alle modules te volgen)
Beginners (VCM) Na het volgen van de basislessen (Go! Ath.)

Module 1: Basiskennis en computer (3 lessen) Basiskennis en computer (2 lessen)

Module 2: Internet en e-mail (2 lessen) Internet en e-mail (2 lessen)

Module 3: Sociale media* (2 lessen) Sociale media* (1 les)

Module 4: iPad (merk "Apple") (2 lessen) Fotobewerking (2 lessen)

Module 5: fotobewerking (1 les)

*beginners: facebook aanmaken / vervolgcursus: heeft reeds een account (ook WhatsApp, Messenger...)

De lessen gaan door in de computerlokalen van 
Viso Cor Mariae - Kasteelstraat 44 en Go! Atheneum 
- Wielendaalstraat en starten vanaf 27 januari 
(uitgezonderd een aantal vakantiedagen). 

De lessen in Viso Cor Mariae starten stipt om 
16 uur en eindigen om 18 uur.

De lessen in Go! Atheneum  starten stipt om 
16.15 uur en eindigen om 18.15 uur.

Inschrijven: vóór 20 januari bij Kimberley 
Vanlierde, Dienst Toerisme (naast het gemeente-
huis) Marktplein 1 - Brakel. n

ii
Bij eventuele vragen of opmerkingen kunnen 
jullie steeds contact opnemen met 
kimberley.vanlierde@brakel.be 
of op het nummer 055 43 17 64
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t Kleine computerproblemen met je laptop, 
smartphone of iPad? Een computerdeskundige helpt 
jullie graag verder. Vanaf 55+  n

ii   reserveren via 055 43 17 64 
        of adviesraden@brakel.be    

Telkens van 10 tot 12 uur in de leeszaal van de bibliotheek te Brakel

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW
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NAAM + VOORNAAM:

ADRES:

GEBOORTEDATUM:                TEL:

E-MAIL:

 Neemt eigen laptop mee naar de lessen 

(aangeraden om eigen laptop mee te nemen (windows 10) + wachtwoorden)

 Ik volg de lessen in Viso Cor Mariae op maandag

 Ik volg de lessen in GO! Atheneum Brakel op dinsdag 

De cursist volgt volgende modules:

 Basiskennis en computer: Beginners (27 jan., 10 en 17 feb.)  – Vervolgcursus: (3 en 10 maart)

 Internet en e-mail: Beginners (2 en 9 maart) – Vervolgcursus (28 jan. en 4 feb.)

 Sociale media: Beginners (20 en 27 april) – Vervolgcursus (11 feb.)

 iPad: Beginners (4 en 11 mei)

 Fotobewerking: Beginners (8 juni) - Vervolgcursus (18 feb. en 17 maart)

✂

✂



t De gemeentelijke seniorenraad organiseert in nauwe samenwerking met de sportdienst een ruim sportaan-
bod voor alle Brakelse 55-plussers. 

SPORTPAKKET 1 
(fietsen, wandelen en/of petanque) 
is gratis.

WANDELEN: (vertrek om 14 u. : ± 7 
km): 5 maart (Geutelingenwandeling 
- café ’t Hoekske te Elst), 9 april (kerk 
Opbrakel), 14 mei (kerk Zegelsem), 
11 juni (Zomerwandeling - kerk 
Everbeek-Beneden), 10 september 
(kerk Michelbeke), 8 oktober (kerk 
Parike) en 12 november 2020 
(sporthal ‘de Rijdt’).

FIETSEN: (vertrek aan sporthal ‘de 
Rijdt’ om 14 u.: ± 25 km.): 26 maart, 
23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 
24 september en 22 oktober 2020.

PETANQUE:  op maandag van 14 
tot 16 uur: 6, 20, 27 april - 4, 11, 18, 25 
mei - 8, 15, 22, 29 juni - 7, 14, 21, 28 
september en  5, 12, 19, 26 oktober 
2020 (domein ‘de Rijdtmeersen’).

SPORTPAKKET 2 
(BBB-Total Body, gym-omnisport en 
zwemmen) is betalend (slechts €30 
voor het totaalpakket voor- of najaar 
met bovendien tussenkomst door 
eigen mutualiteit mogelijk).

BBB-TOTAL BODY: op maandag van 
14 tot 15 uur: 6, 13, 20, 27 januari - 3, 
17 februari - 2, 9, 16, 23, 30 maart - 20, 
27 april -  4, 11, 18, 25 mei - 8, 15, 22, 
29 juni - 7, 14, 21, 28 september - 5, 
12, 19, 26 oktober - 9, 16, 23, 30 no-
vember en 7, 14 december 2020.

GYM-OMNISPORT: op dinsdag van 
14 tot 15 uur: 7, 14, 28 januari - 4, 11, 
18 februari - 3, 10, 17, 24, 31 maart - 
21, 28 april - 12, 19, 26 mei - 2, 9, 16, 
30 juni - 1, 8, 15, 22, 29 september - 6, 
13, 20, 27 oktober - 10, 17, 24 novem-
ber en 1, 8, 15 december 2020.

ZWEMMEN: op maandag van 16 tot 
17 uur: 6, 13, 20, 27 januari - 3, 10, 17 
februari - 2, 9, 16, 23, 30 maart - 20, 27 
april - 4, 11, 18, 25 mei - 8, 15 juni - 7, 
14, 21, 28 september - 5, 12, 19, 26 
oktober - 9, 16, 23, 30 november - 7, 
14, 21, 28 december 2020

SPORTDAG AAN ZEE 
vrijdag 19 juni 2020.

Verdere informatie is terug te vinden 
op de gemeentelijke website (www.
brakel.be > WONEN IN BRAKEL > 
Sport > Sport 55+). n 

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

Sport voor 55+ in 2019

10  |  SPORT

Sportquiz vrijdag 20 maart 2020.
t Op vrijdag 20 maart 2020 organiseert de sportraad in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst voor 
de zestiende keer een sportquiz met voorname gasten uit het wieler/sportmilieu. De deelnemers (groepjes van 
maximum 4 personen) kunnen inschrijven vanaf maandag 27 januari 2020. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, 
maximaal 60 ploegen toegelaten !  

Deelnameprijs = 15 euro per ploeg.
Verdere informatie is terug te vinden op de gemeentelijke website (www.brakel.be > 
WONEN IN BRAKEL > Sport). n

ii   wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98
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TIPS OM VEILIG EN GEZONDER 
HOUT TE STOKEN

t Wie in de winter met hout stookt in een kachel 
of haard, doet dat best met kennis van zaken. 
Want als je een kachel of haard verkeerd gebruikt, 
stijgt de uitstoot van schadelijke stoffen in belang-
rijke mate. 

Bij het stoken van te vochtig en behandeld hout, 
ontstaat er meer roet. Dat komt zowel in je huis als 
in de buitenlucht terecht en is schadelijk voor jezelf 
en anderen in je omgeving. Door roet raakt ook je 
schoorsteen sneller verstopt en is de kans op schoor-
steenbrand veel groter. 
Stook dus altijd slim en hou rekening met onder-
staande tips! 

TIP 1: Gebruik steeds onbehandeld hout dat min-
stens 2 jaar heeft gedroogd. 
Controleer eventueel met een vochtmeter of het hout 
droog genoeg is (vochtgehalte tussen de 15 en 20%). 

TIP 2: Steek het vuur niet van onderaan aan. Ook 
dit geeft meer schadelijke rook voor jezelf en je omge-
ving. Door het vuur van bovenaf aan te steken, is de 
rookontwikkeling 80% lager. 

Als de kachel brandt, kan je de luchttoevoer een 
beetje sluiten, maar de vlam mag niet kleiner worden. 
Vul de kachel pas aan als er geen vlammen meer uit 
de roodgloeiende as komen. Let op: Bij verbranding 
kan CO ontstaan. Voor meer info, zie www.koolstof-
monoxide.be. 

Zorg ook voor jaarlijks onderhoud en correcte instal-
latie van toestel en schouw. Gebruik een kwalitatief 
toestel en best geen open haard. Bij traditionele open 
haarden is de verbranding slecht, het rendement laag 
en komen er veel schadelijke stoffen in de binnen-
ruimte terecht. 
Meer tips rond stoken met hout 
- www.stookslim.be 
- www.ecopedia.be/stoken met hout n

 ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Betaal minder voor groene stroom
t Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan 
mee met de negende groepsaankoop voor groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Schrijf je vóór 4 februari 2020 in via 
www.oost-vlaanderen.be/groenes-
troom.  Inschrijven is gratis en volle-
dig vrijblijvend. Je krijgt een persoon-
lijk aanbod met een prijs, berekend 
op jouw opgegeven verbruik. Vind je 
het voorstel interessant, dan accep-
teer je het aanbod tot en met 5 april 
2020. De Provincie regelt de overstap 
naar je nieuwe leverancier.

Goedkopere energie 
via groepsaankoop
Met deze groepsaankoop onder-
steunt de Provincie Oost-Vlaanderen 
haar inwoners bij de overstap naar 
groene en scherp geprijsde energie. 

Door een grote groep geïnteres-
seerden samen te brengen, kan de 
Provincie een lage prijs bedingen 
voor groene elektriciteit en gas. De 
leverancier die tijdens de energie-
veiling op 4 februari de beste prijs 
kan bieden, is de winnaar. Hoe meer 
deelnemers, hoe groter de korting. 
Bedrijven, zelfstandigen en vereni-
gingen met een beperkt verbruik 
kunnen ook deelnemen. Dankzij de 
vorige groepsaankoop konden meer 
dan 32.000 Vlaamse gezinnen en 
meer dan 1.000 bedrijven respec-
tievelijk gemiddeld 367 en 485 euro 
besparen op hun energiefactuur. 
Ook dit jaar is het doel weer zoveel 
mogelijk Oost-Vlamingen groene, 
goedkope energie aan te bieden.

Jouw gemeente werkt mee
Ook de gemeente Brakel onder-
steunt dit initiatief. Wie hulp wil bij 
zijn inschrijving, kan terecht bij het 
gemeenteloket. Neem zeker je laat-
ste jaarafrekening mee! Daarin staan 
immers alle gegevens die we nodig 
hebben om jouw inschrijving in orde 
te brengen. 

Meer info
Gratis infolijn: 0800 76101 (werkda-
gen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Gemeenteloket: Dienst milieu
Openingsuren: Maandag tot en met 
vrijdag: 8.30 – 12 uur en op woens-
dag ook van 16 tot 19.30 uur. n

 ii   milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Schrijf je vrijblijvend in vóór 5 februari 2019 via
www.oost-vlaanderen.be/groenestroom

Doe mee aan de achtste groepsaankoop
100% groene stroom & aardgas

van de Provincie Oost-Vlaanderen
en zorg mee voor een gezonder klimaat. 

Ook minder betalen voor je energie?
Samen maken we je energierekening lager én groener

#klimaatgezond

Vragen? 
Gratis infolijn: 0800 76 101  (werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Ook voor
zelfstandigen 

en
bedrijven

4 februari 2020
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Hoe gezond is uw grond?
t Wist je dat de kwaliteit van de grond 
waarop je leeft een grote impact heeft 
op jouw levenskwaliteit? 

Daarom lanceert de OVAM (de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse 
Gewest) ‘De Grote Grondvraag’. Via de web-
site www.degrotegrondvraag.be kan je 
opzoeken hoe het gesteld is met de kwali-
teit van de grond waarop je woont of werkt. 
En indien blijkt dat jouw grond een risico-
grond is, helpt de OVAM om deze grond 
terug gezond te maken.

Als we praten over klimaat en milieu dan 
denken we vaak aan lucht- en waterkwali-
teit, afvalverwerking, energie en mobiliteit. 
Van even groot belang is de kwaliteit van 
de grond waarop we leven als mens, maar 
nog niet iedereen is zich al bewust van wat 
er onder de grond kan zitten. Vandaag wil-
len wij in samenwerking met de OVAM ons 
ook inzetten om ervoor te zorgen dat jouw 

grond gezond is!  Een verontreinigde bodem houdt gezondheidsrisico’s in, voor de mensen die erop wonen, werken en 
naar school gaan; voor de gewassen die erin groeien en de dieren die erin en erop leven. De verontreiniging kan bovendien 
het grondwater aantasten en dat bedreigt onze kostbare watervoorraden. 
Wij als gemeente Brakel gaan voor een gezonde omgeving voor iedereen die in onze gemeente woont. Help je mee aan 
dit onderzoek? Meer informatie op www.degrotegrondvraag.be. n

 ii   milieu@brakel.be - 055 43 17 60

t Vanaf 1 november 2019 werkt de gemeente Brakel samen met 
RATO vzw voor het bestrijden van ratten. Hierdoor is er geen rat-
tenvergif meer beschikbaar op het gemeentehuis.

Rattenprobleem?
Maak een melding via het online formulier: 
www.brakel.be -> Thuisloket -> Milieu

RATO maakt een afspraak met jou en komt ter plaatse.
Let op! Er wordt enkel een inspectie/behandeling uitgevoerd op 
het adres van de aanvrager. n

 ii   milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Rattenbestrijding
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t De Vlaamse brandweer geeft je 7 goede redenen om dit niet te doen! 

1. Verboden
De wetgeving is veranderd. Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wens-
ballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet 
je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je 
hiervoor een GAS-boete krijgen. 

2. Levensgevaarlijk
Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers 
van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubb eld ten 
opzichte van 2016, van 48 naar 108.
De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar.
Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en handen en vingers (30%). Ook blijkt 
dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer 
van de vuurwerkpiraat. 

3. Risico op brand
Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw 
wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje 
heel wat schade kan veroorzaken.

4. Het zorgt voor dierenleed
Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lo-
pen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, 
toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak. 

Zin om zelf vuurwerk af te  steken dit eindejaar?
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5. De hulpdiensten blijven beschikbaar
Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar 
voor andere noodgevallen.

6. Superongezond
De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de nor-
male waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën 
of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof 
komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling. 

7. Gratis
Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te ste-
ken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk!

Allemaal redenen genoeg om zelf geen vuurwerk af te steken, vinden de Vlaamse hulpverleningszones. Vandaar 
hun slogan “Wij knallen zonder vuurwerk, omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn.” Vind je toch dat vuur-
werk bij het eindejaar hoort? Ga dan naar een spektakelvuurwerk of lasershow van je stad of gemeente kijken. 
Maak er een leuk, feestelijk en vooral veilig eindejaar van. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! n

 ii   milieu@brakel.be - 055 43 17 60

 

Herbruikbare bekers
t Vanaf 2020 is het gebruik van wegwerpbekers op alle evenementen verboden 
(tenzij de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 90% van de een-
malige verpakkingen gescheiden worden ingezameld voor recyclage). Bij evenementen 
georganiseerd door de overheid dienen steeds verplicht herbruikbare bekers gebruikt te 
worden. In samenwerking met de kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen heeft IVLA 15.000 her-
bruikbare bekers aangekocht. Je kan de bekers ontlenen in één van de kringwinkels (Ronse 
of Oudenaarde). Je betaalt 0,08 euro per beker. In ruil hiervoor staan zij in voor de afwas. n

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
 

De IVLA-infolijn voor al uw vragen over afval
t Heb je een vraag over jouw diftarcontainer? Twijfel je over een sorteerregel? Wens je een 
compostvat te bestellen? Of worstel je met een ander afvalvraagstuk? Vanaf 2020 kan je met 
al deze vragen terecht op de nieuwe IVLA-infolijn via het bekende nummer 0800 90 270. De 
IVLA-infolijn is iedere werkdag bereikbaar tussen 8 en 18 uur. Op zaterdag kan je hen bereiken 
tussen 9 en 12 uur. n

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Thuis composteren? Nog makkelijker vanaf januari 2020!
t Als je zelf je keuken- en tuinafval wilt composteren, dan kan je een compostvat bestellen:
- kost van €20
- in kunststof - inhoud 290 liter - bodemplaat ± 80 cm doorsnee - hoogte ongeveer 85 cm.
Vanaf januari 2020 kun je bestellen via de groene lijn 0800 90 270. Je bestelling wordt gratis aan 
huis geleverd. n

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Belangrijk bericht over de huisvuilophaling!
t Wegens een aanpassing van de logistieke planning van de ophaalfirma zal de maandagronde (ronde 1) vanaf 2020 
permanent verschoven worden naar donderdag. Dit geldt voor alle fracties (PMD, P&K en restafval). n

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Geen brol rond de glasbol
t Eind dit jaar loopt het contract met de huidige ophaler van glas af. Gezien de problematiek in het 
verleden is de dienstverlening voor het ledigen en reinigen van de glasbolsites voor IVLA een 
absolute prioriteit. Je zal merken dat we vanaf volgend jaar gebruik maken van splinternieuwe glas-
bollen. Ook de ledigingscapaciteit gaat omhoog. Maar we rekenen ook op jou om onze sites proper 
te houden. Merk je een sluikstort op of stel je vast dat de bollen vol zitten, dan kan je dit melden via 
de IVLA-infolijn: 0800 90 270. n

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Inzameling restafval
t Wat verandert er in 2020?
Zoals je misschien al gemerkt hebt, werkt IVLA samen met private dienstverleners om de huis-
aan-huisinzamelingen te verzorgen. Vanaf 1 januari 2020 vangt de nieuwe overeenkomst aan. Een 
nieuw contract betekent ook nieuwe tarieven. Op basis van deze prijzen heeft IVLA uitgerekend 
dat om volledig kostendekkend te werken de inzameling en verwerking van restafval €0,28 per 
kilogram kost. Omdat IVLA er steeds naar streeft het eerlijke principe van de vervuiler betaalt zo 
volledig mogelijk in te vullen zal vanaf 1 januari 2020 het tarief van €0,28 per kilogram worden aan-
gerekend.
Betekent dit dat je meer betaalt?
Dit hoeft niet zo te zijn want vanaf 2020 start IVLA ook met de nieuwe PMD-inzameling. Voortaan 
mogen alle plastic verpakkingen zoals botervlootjes, yoghurtpotjes en noem maar op in de blauwe 
zak. Op die manier zullen er heel wat afvalstoffen uit de diftarcontainer verdwijnen, wat een gun-
stig effect zal hebben op jouw diftarfactuur. n

ii  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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De nieuwe blauwe zak komt eraan!
t 1 januari 2020 is het zover. Dan introduceert IVLA de nieuwe blauwe zak in Brakel. En dat is goed nieuws, 
want vanaf dan mogen alle plastic verpakkingen bij het PMD. Dat betekent een pak minder restafval, 
en veel meer recyclage.

Alle plastic verpakkingen vanaf 1 januari 2020
In de PMD-zak mogen op dit moment enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de 
nieuwe blauwe zak komen daar ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen bij. Denk maar aan yoghurtpotjes of 
botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies mag je vanaf 2020 allemaal in dezelfde zak sorteren. Alles samen goed 
voor ongeveer 8 kilogram minder restafval. Een goede zaak voor het milieu, én jouw portemonnee.
Oude zakken blijven geldig
Wie nog maar net een rol PMD-zakken heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De oude zakken blijven 
onbeperkt geldig. Vanaf 2020 mag je ze voor ophaling aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. 
Meer sorteren dus, met hetzelfde comfort.
Meer informatie?
Binnenkort ontvang je de afvalkalender 2020 bij je thuis met alle details over de nieuwe blauwe zak. Houd ook zeker 
de website van IVLA (www.ivla.be) in de gaten. Speciaal voor de nieuwe PMD-inzameling wordt deze in een nieuw 
kleedje gestoken. Je kan IVLA dan ook  volgen op Facebook!
Op www.denieuweblauwezak.be kan je een antwoord vinden op veel gestelde vragen of alles nog eens nalezen. 
Is er toch nog iets onduidelijk, dan kan je terecht bij de milieudienst. n

 ii   milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Het echtpaar 
Vekeman - Gijselinck 

Het echtpaar 
Ysebaert - Cruypelinck

Het echtpaar 
Vergucht - Herman

Het echtpaar
Godijn - Goeminne

65

60

65

60
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Dag van de
 jeugdbeweging

Kunstendag 
voor kinderen

VRIJDAG

18
Oktober

ZONDAG

17
November
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Het echtpaar 
Leyman - Van Den Daele 

Het echtpaar 
Loman - De Schrijver 

Het echtpaar 
De Cock - Everaet

Het echtpaar 
Lannau - Haegeman 

101-jarige 
Francies Fernand De Meyer

Het echtpaar
Van Haesevelde - Demooi

65

50

50

60

101

50



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: woensdag tussen 18.30 – 19.30 uur op het gemeentehuis - schepenzaal
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

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

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@n-va.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
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

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
Dringende hulp, brand en ongeval: 112
Wespennest: www.bvlar.be via e-formulier

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

CONTACT
GEMEENTERAADSLEDEN
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GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW
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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

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 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

    

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 van 16 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
Marktplein 1- 9660 Brakel - 0499 57 84 90
elsie.vandenhaezevelde@zov.be
www.zov.be

BIJZONDERE SLUITINGSDAGEN 
VAN HET CONTAINERPARK

Dinsdag 24 & woensdag 25 december 2019
Dinsdag 31 december 2019

Woensdag 1 januari 2020
Vrijdag 3 januari 2020

CONTACT

NIEUW ADRES!
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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 van 16 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
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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

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

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

Burgerzaken
Burgerlijke stand 
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - burgerlijke.stand@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker 
055 75 57 77 - burgerlijke.stand@brakel.be
Bevolking
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker 
055 43 17 66 - bevolking@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - bevolking@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

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

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

CONTACTGESLOTEN OP:
Woensdag 25 en 

donderdag 26 december 2019

OPEN OP:
Dinsdag 24 en 31 december

van 8.30 tot 12.30 uur 
Vrijdag 3 januari

van 8.30 tot 10 uur
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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 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

Wedstrijdvraag

 

Verstuur je antwoord voor 31 januari 2020 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 Leen Roels 
(Het juiste antwoord was: Poorterij 13 te Michelbeke).

Waar in Brakel werd deze foto genomen?

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.

Zoek je nog een leuk eindejaarsgeschenk? 
Denk dan eens aan een gemeentelijke cadeaubon!

In het toeristisch infokantoor kan iedereen geschenkbonnen 
aankopen, met een waarde van 10 of 25 euro. 

Deze kunnen gebruikt worden om aankopen te doen bij 
handelszaken op het grondgebied van de gemeente. 

Je kan terecht bij bijna 80 handelaars! 
De Brakelse geschenkbon kan je veel moeite besparen:

Je kan er heerlijk mee gaan eten, gezellig shoppen, een reisje 
boeken, je interieur restylen, je lekker laten verwennen en 

zoveel meer... Een ideaal geschenk! 

HetHet
idealeideale
geschenkgeschenk


