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t Beste Brakelaar, 

In het vorig gemeentelijk infomagazine verscheen een “woord van dank” naar aanleiding van de Corona-pandemie.
Ondertussen zijn we een drietal maanden verder.

Tot begin juli bevond Brakel zich - zoals zovele besturen - in de groene cluster (onder de alarmeringsdrempel van 
20) . Op 13 juli waren er 0 positieve gevallen en bedroeg de ratio: 0 

Midden juli begonnen de cijfers echter te stijgen.
• 20 juli: aantal positieve gevallen: 5 - ratio 34. Op dat moment kwam Brakel in de oranje zone.
• 27 juli: aantal positieve gevallen: 5 - ratio 34.
• 3 augustus: aantal positieve gevallen: 25 - ratio 169.
• 10 augustus: aantal positieve gevallen: 18 - ratio 122.
• 17 augustus: aantal positieve gevallen: 9 - ratio 61.
• 24 augustus: aantal positieve gevallen: 3 - ratio 20. Op dat moment kwam Brakel in de groene zone.

Gelet op deze onrustwekkende cijfers, werd in overleg met de Gouverneur en het Agentschap Zorg en Gezond-
heid (digitaal) samengezeten. Ondertussen was ook de contacttracing op gang gekomen. Hierop bleek dat de vele 
besmettingen twee oorzaken kenden.

Teneinde hierop in te spelen werd op 30 juli 2020 een besluit van de burgemeester genomen. Hierdoor werd voet-
ballen boven 16 jaar opgeschort, het dragen van een mondmasker op het openbaar domein verplicht en werd ook 
een aangepast openings- en sluitingsuur voor de horeca ingesteld. Dit waren zeker geen populaire maatregelen. 

Opzet was echter om de cijfers in Brakel naar beneden te krijgen. Minstens even belangrijk hierin is echter dat ook 
de richtlijnen van de andere overheden worden gevolgd door de burgers. De voorbije weken bereikten de ge-
meente alvast enkele meldingen van burgers die de regels (nog steeds) niet respecteerden.
Vandaar nogmaals een oproep om de verschillende richtlijnen; in het bijzonder deze rond ‘social distancing”, “de 
sociale bubbel” “en het dragen van een mondmasker (o.a. bij verplaatsingen in horeca, in winkel, op het openbaar 
vervoer, op drukke plaatsen,…) na te leven. Dit in het belang van uw eigen gezondheid; die van uw vrienden, 
ouders, (kleink)kinderen… kortom iedereen die je nauw aan het hart ligt.

Sedert de week van 18 augustus zit Brakel onder de alarmeringsdrempel van 20.(*)

 18 tem 24 Ratio (*) 19 tem 25 Ratio (*) 20 tem 26  Ratio (*) 21 tem 27 Ratio (*)
 3 20 1 7 0 0 0 0

Dit betekent echter niet dat we op de lauweren mogen gaan rusten.
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Bij het schrijven van deze bijdrage (28 augustus), zijn de vele scholen zich aan het voorbereiden op de heropening. 
Het is afwachten, hoe na enkele weken de Corona-cijfers zullen evolueren. Zijn er bijvoorbeeld meer positieve 
gevallen die ook worden overgedragen via de “klassieke” verkoudheden en griep in het najaar?
Bij het nakend einde van de “terrasseizoen” gaan mensen - zelf met respect voor de corona-richtlijnen - onvermijde-
lijk meer binnen gaan zitten. Ook hier is het afwachten of dit een impact zal hebben.
Ook andere activiteiten zullen meer binnen beginnen door te gaan (bijvoorbeeld sporten; kleinere activiteiten 
verenigingen...).

Daarnaast moet ook gedacht worden aan het welzijn van vele mensen die gedurende maanden aan telewerk heb-
ben gedaan of in een instellingen met strikte veiligheidsvoorschriften leven of in tijdelijke werkloosheid zijn terecht 
gekomen of nog steeds het beste van zichzelf geven in de zorg...
Ook dit zal nog inspanningen vragen; inspanningen waar ook het bestuur een bijdrage kan in leveren.
Eén element hierin, is de visie van het bestuur om – weliswaar voorzichtig – opnieuw enkele evenementen moge-
lijk te maken. Te beginnen met de septemberkermis te Nederbrakel. Ondertussen wordt ook gewerkt aan andere 
“coronaveilige” evenementen zoals O.a. Brakel Oktobert. Ook de gemeentelijke adviesraden en de tientallen vereni-
gingen die hiervan lid zijn, hernemen langzaam hun werking.

Samengevat kan dus gesteld worden dat na de piek in positieve gevallen in de periode eind juli/begin augustus, 
Brakel opnieuw in rustig vaarwater is terechtgekomen. n

Waakzaamheid blijft echter geboden. Daarom hieronder ook nogmaals de zes gouden regels.

1) De hygiënemaatregelen blijven essentieel

2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes 
voldoende worden verlucht

3) Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep 
behoren. Met dit in het achterhoofd is een handvest opgesteld om ouderen te helpen hun plaats in 
de samenleving in alle veiligheid terug te vinden

4) De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden, behalve voor mensen binnen hetzelfde huishou-
den of dezelfde sociale bubbel, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en voor mensen met wie 
er nauwer contact is. Wie de veiligheidsafstand niet kan respecteren, moet een mondmasker dragen

5) Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag maximum 5, steeds dezelfde 
personen ontmoeten waarmee de veiligheidsafstand van 1.5 meter niet gerespecteerd moet wor-
den. Dit is de sociale bubbel. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze 5 personen. 
Ontmoetingen tussen personen die geen deel uitmaken van dezelfde sociale bubbel, moeten steeds 
gebeuren met respect voor de veiligheidsafstand van 1,5 meter

6) Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen -12 jaar niet meegerekend)

DIT IN HET BELANG VAN IEDERS GEZONDHEID!
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Nieuwe projectoproep Streekmotor23
Financieel duwtje in de rug, ook voor jouw lokaal project ?

t De impact van de coronacrisis is groot, ook voor de initiatieven waar Streekmotor23 naar op zoek is. Som-
mige projecten met vrijwilligers staan on hold, andere herzien hun werking om beter te kunnen inspelen op 
het ‘nieuwe normaal’. De nood om mens en omgeving in de buurt sterker met elkaar te verbinden, is door de 
crisis aangescherpt. 

Grijp je kans, zet je projectidee met focus op mens of omgeving op papier en Streekmotor23 helpt je op weg.
Streekmotor23 ondersteunt als streekfonds projecten die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omge-
ving. Initiatieven uit 22 gemeenten in de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek kunnen tot 17 november als project 
ingediend worden door burgers, verenigingen, vzw’s, scholen, jeugdverenigingen of vennootschappen. 

Geselecteerde projecten houden een crowdfundingcampagne op het Streekmotor23-platform en krijgen hierin 
begeleiding van Streekmotor23. Het opgehaalde budget wordt verdubbeld met maximum 5.000 euro. Wellicht is dat 
een duw in de rug die ook jouw project goed kan gebruiken. Teken nu in voor de projectoproep 2020 en neem een 
vliegende start!

Op woensdag 30 september (Ronse) en dinsdag 13 oktober (Vlierzele) van 19 tot 21 uur zijn er twee info-avonden 
over deze projectoproep. Gratis inschrijven kan via deze link
Negentien verenigingen, buurtcomités en scholen kregen in de regio de afgelopen vier jaar op deze manier al de 
steun van Streekmotor23.

MENS EN OMGEVING VERBINDEN
Is ook jouw lokale project erop gericht om MENS en OMGEVING met elkaar te verbinden? Wil je ook een maatschap-
pelijke nood aanpakken die MENS en OMGEVING linkt ?
Waar wacht je dus nog op? Tot 17 november kan je intekenen op de projectoproep van 2020. 
Op de website lees je meer over de werking van Streekmotor23, de projectoproep en de beoordeling van de inge-
diende projecten. Neem zeker een kijkje op www.streekmotor23.be  n

Maaltijden aan huis 

Meer info? 
Mail naar ocmw.oudenaarde@compass-group.be
of bel Annelies Samyn 055/460.690
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 13.30 uur.

Maaltijden aan huis 
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Mail naar ocmw.oudenaarde@compass-group.be
of bel Annelies Samyn 055/460.690
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 13.30 uur.

Maaltijden aan huis 

Meer info? 
Mail naar ocmw.oudenaarde@compass-group.be
of bel Annelies Samyn 055/460.690
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot en met 13.30 uur.

Maaltijden aan huis
t Elke Brakelaar die gepensioneerd is, minder mobiel of wegens ziekte 
even niet kan instaan om voor zichzelf te koken, kan beroep doen op deze 
service: maaltijden aan huis geleverd, zeven dagen op zeven, ook op feest-
dagen. Je kiest zelf hoe vaak en op welke dagen. De prijs wordt berekend 
          aan de hand van je pensioen of je inkomsten. Wanneer je ziek bent, 
   dien je hiervoor een attest te kunnen voorleggen. 
            Neem gerust contact op met ons voor meer informatie. n

     ii  055 43 15 02 - carine.pollez@brakel.be
            055 43 15 04 - hanne.debrakeleer@brakel.be
            055 46 06 90 - Annelies Samyn (Medirest)
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t Het gemeentebestuur van Brakel doet een 
oproep aan haar inwoners om naar jaarlijkse 
gewoonte een kerstboom aangeboden te krijgen.

De kerstboom zal tijdens de eindejaarsperiode op 
het Marktplein staan.
De kerstboom (picea abies of abies nordmanni-
ana) moet voldoende groot zijn (10-15m) en mooi 
egaal gevormd.

De boom moet ook gemakkelijk te vellen zijn en 
het gemeentebestuur zorgt voor het vellen en het 
transport.

Wie mogelijks zo een kerstboom in zijn tuin staan heeft kan contact opnemen met de gemeentelijke milieu-
dienst op het nummer 055 43 17 60 of via milieu@brakel.be vóór 31 oktober 2020. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

KERSTBOOM GEZOCHT!

PICEA ABIES

OF FIJNSPARNORDMANN-SPAR OF 

ABIES NORDMANNIANA
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i   brakel.bibliotheek.be - 055 42 12 45 - bibliotheek@brakel.be

in het najaar

Festival van Vlaanderen
Het Festival van Vlaanderen is opnieuw te gast in de sfeervolle kerk van Everbeek-Beneden. 
Op zaterdag 3 oktober, om 20u, staat het ST. GEORGE QUINTET er op het podium. Deze jonge groep bestaat 
uit 5 dynamische, zeer getalenteerde strijkers. Zij brengen er het programma ‘The bullet’, een symbolisch duel 
tussen Ludwig van Beethoven en zijn minder bekende Franse tegenhanger George Onslow.

Kaarten kosten 12 euro (10 euro voor 60+ en 5 euro voor -26 jaar) en zijn te verkrijgen in de bib.

Het dragen van een mondmasker vóór, tijdens en na het concert is verplicht, conform de laatste richtlijnen voor 
culturele manifestaties. 

Het aantal plaatsen is beperkt door de afstandsregel, wacht dus niet te lang!

Indien het concert niet kan doorgaan door strenge coronamaatregelen, dan worden de kaarten uiteraard 
terugbetaald. Sponsors dit jaar zijn de Culturele Raad Brakel en Farys.  n

t Sinds eind juni is de bib terug open zonder afspraak. We doen er alles aan om een bezoek veilig te 
laten verlopen. Iedereen is welkom!
In het najaar kan je in of met de bib opnieuw genieten van voordrachten, muziek en film. 
Het gezellige ontmoetingsmoment nadien zal er voorlopig nog niet bij zijn en het aantal plaatsen 
is telkens ook beperkt. 

Reserveren kan in de bib, telefonisch, via mail of via de webcatalogus (brakel.bibliotheek.be). Vermeld 
zeker met hoeveel je komt en verwittig als je onverwacht toch verhinderd zou zijn. 

ZATERDAG

3
Oktober

DINSDAG

VRIJDAG

6

11

MAANDAG

28
September

DONDERDAG

12
November

DONDERDAG

26
November

Oktober

ZONDAG

11
Oktober

December

Slimme luidsprekers en domotica > 20 uur
Verneem hoe je via een slimme luidspreker je agenda plant, een recept opvraagt, 

je verwarming aanzet... Ook als webinar thuis te volgen!

‘Nee tegen nonsens’: voordracht over fake news > 20 uur
Een interactieve lezing met veel concrete voorbeelden uit de actualiteit, 

van Europahuis Ryckevelde.

Avondconcert door Hans Ryckelynck > 20.15 uur
In het Beethovenjaar laten we pianosonates van de grootmeester klinken, 

gebracht door een toppianist.

Privacy en veiligheid op pc en internet > 13.30-16.30 uur
Na deze voordracht surf je met een geruster gemoed op het wereldwijde web! I.s.m. 

Seniornet Vlaanderen. 

Grote boekenverkoop > 10-18uur
In de benedenzaal van Sporthal De Rijdt.

Koop afgevoerde boeken, CD's of DVD,s voor een prikje. De opbrengst gaat naar BRAVO.

Filmvoorstelling ‘The Good Liar’ > 20 uur
Helen Mirren en Ian McKellen schitteren in de verfilming van het boek 

van Nicholas Searle. 
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De hond van de buren blaft 
onophoudelijk
t Wat kan ik hieraan doen?
Blaffende honden bijten niet, maar 
het kan flink vervelend zijn. Vooral 
's nachts kan de luidruchtige hond 
van de buren voor overlast zorgen.

De buur aanspreken over zijn blaf-
fende hond kan vervelend zijn, 
maar uiteindelijk is het de verant-
woordelijkheid van de hondeneige-
naar om zijn/haar dier het zwijgen 
op te leggen. De wet zegt immers 
dat dieren geen abnormale hinder 
mogen veroorzaken 'door aanhou-

dend geblaf, geschreeuw of gekrijs'. 
Indien dat wel het geval is, is de 
houder van het dier strafbaar.

Wie er meteen de politie wil bijha-
len, bedenkt best dat burenrelaties 
daardoor flink kunnen verzuren. 
Daarom is het beter de eigenaar 
van het dier er eerst over aan te 
spreken en samen naar oplossingen 
te zoeken. Hou daarbij in het ach-
terhoofd dat de hondeneigenaar 
misschien niet eens beseft dat zijn/

haar hond voor problemen zorgt. 
Als de hond de hele dag alleen 
thuis is, terwijl het baasje uit werken 
is bijvoorbeeld.
Je wijkinspecteur erover aanspre-
ken kan een laatste redmiddel zijn. 
Deze politieambtenaar zal pro-
beren te bemiddelen. Hij kan ook 
de Gemeentelijke Administratieve 
Sanctie toepassen. Hou er rekening 
mee dat je buur het mogelijks niet 
waardeert dat je de politie inscha-
kelt voor dit probleem...

Moet mijn hond aan de leiband 
tijdens het wandelen?
Het is verboden om honden onbewaakt vrij te laten rondlopen op het openbaar domein en op publiek toegan-
kelijke plaatsen. De begeleider moet de hond zodanig bewaken dat hij hem op elk ogenblik zou kunnen beletten 
om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te 
betreden.
De honden moeten op het openbaar en privaat 
domein van de stad of gemeenten altijd aan de 
leiband worden gehouden. 
Deze verplichting geldt niet voor: 
• honden die gebruikt worden voor de jacht;
• reddingsoperaties bij rampen of ongelukken;
• honden die een kudde begeleiden;
• honden van politiediensten. n

E-boeken platform
t Vanaf half september kan je als lid van bibliotheek Brakel e-boeken lenen op je eigen toestel via cloudLibrary. 
Je kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken vanzelf 

van je toestel. Je kan ook tot 2 e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen
.

De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo 
en Tolino. Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod Engelstalige werken. 

De collectie richt zich tot volwassen leners en bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook 
toegankelijke non-fictie. De meerderheid van Vlaamse uitgevers zet haar schouders onder het platform. 

De dienst wordt je helemaal gratis aangeboden door jouw bibliotheek, in samenwerking met Cultuurconnect, 
Standaard Boekhandel en Bibliotheca (cloudLibrary). n

i  brakel.bibliotheek.be - 055 42 12 45 - bibliotheek@brakel.be

Nieuw!!!
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t Asbest is schadelijk voor de gezondheid en werd in het verleden veel toegepast in Vlaanderen. 
Het is terug te vinden in woningen onder andere in cementgolfplaten, dakleien, gevelleien, bloembakken, 
asbestisolatie rond verwarmingsbuizen en afdichtkoorden voor kacheldeuren. 

Er zijn twee soorten asbest.  Ongebonden asbest : producten waarin het 
asbest min of meer los zit, dit komt zeer gemakkelijk vrij als het materi-
aal verweerd is of bewerkt wordt (vb. asbestkoord, asbestvilt of -karton). 
Ongebonden asbest kan je niet zelf op een veilige manier afbreken, doe 
in dergelijke gevallen beroep op een professionele asbestverwijderaar. 
Hechtgebonden asbest : hier zitten de asbestvezels sterk verankerd in het 
dragermateriaal (vb. asbestcement in golfplaten, leien en buizen). 
Hechtgebonden asbest dat niet beschadigd of verweerd is kan je zelf ver-
wijderen zolang je rekening houdt met enkele veiligheidsmaatregelen.

Om die reden biedt IVLA de dienstverlening aan waarbij hechtgebonden asbest veilig aan huis afgehaald wordt in 
speciaal daarvoor voorziene asbestplatenzakken + gratis preventiekit (beschermingspak, handschoenen en masker). 
Opmerking: het afvoeren van asbest naar het recyclagepark behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Vergeet 
zeker niet om vooraf een afspraak te maken via https://ivla.mijnrecyclagepark.be/ of de I.VL.A-infolijn 0800 90 270. 

Handleiding – Waar moet je zeker op letten ?

Hoe de asbestplaatzakken bestellen ?

1. Bel naar het groene nummer : 0800 90 270 (IVLA-infolijn) om een asbestplaatzak te bestellen.
2. Na betaling van €40 wordt de platenzak aan huis geleverd. De prijs omvat de aankoopvan 
   de zak + preventiekit, levering, ophaling en verwerking.
3. De IVLA-infolijn deelt mee wanneer de platenzak zal opgehaald worden. 
4. Vul de asbestplaatzak (zie handleiding verder) en biedt de platenzak aan op de dag van de ophaling. 

Veiligheid eerst
Leg de zak 

helemaal open
De linten mogen niet 
onder de zak liggen

Vul de zak

Schik de platen 
meteen correct!

- De hoeken van de 
zak goed vullen

- Kleinere platen 
geschrankt leggen

- Overschrijdt de max. 
laadhoogte niet 

(zie rode indicaties binnenin) 

Beschermkledij moet 
ook in de zak

Leg de 
binnenflap toe

Knoop de linten toe
Leg de 

buitenflap toe
Sluit de rits

Leg alle linten 
bovenop de zak

01 03 04 05 06 07 08 09 1002

Opgelet: Breek of bewerk de golfplaten niet!HOE DE ASBESTZAK CORRECT AANBIEDEN ?

1. Alleen asbesthoudende golfplaten 
worden ingezameld aan huis.

2. Eens je zak gevuld is kan die niet
Meer verplaatst worden.

3. Bied de zak aan op dezelfde plaats 
waar je je ander afval aanbiedt voor 
ophaling aan huis.

4. Let op dat de draaglinten niet 
onder de zak liggen.

5. De plaatzak aanbieden op open-
baar domein. 

6. Gooi je beschermende kleding ook 
in de plaatzak. 

Asbestleien, gewone golfplaten en andere asbesttoepassingen worden 
niet meegenomen.

Wetende dat een gevulde zak zo’n 500 kg kan wegen is het belangrijk 
de zak te vullen op de plaats waar hij opgehaald zal worden (aan de 
straatkant)

Onze ophalers nemen alleen zakken mee die aangeboden worden op 
openbaar domein. De zak moet bereikbaar zijn voor de kraan. Plaats 
de zak dus niet in je tuin of achter een omheining.

Let voor het vullen van de zak er zeker op dat de draaglinten niet onder 
de zak liggen, anders kan de ophaler de zak niet optillen. Leg de linten 
na het vullen bovenop de zak (zie instructies verder).

Zolang je passanten niet hindert bij het aanbieden van de zak, kan je 
de zak op dezelfde plaats als je andere huis-aan-huis afval aanbieden. 
Voor uitzonderingen dient er een aanvraag ingediend te worden bij de 
gemeente (inname openbaar domein)

Zo ga je verdere verspreiding van de asbestvezels tegen. Jezelf eerst 
bevochtigen zodat eventueel losgekomen vezels niet gaan rondwaaien 
mag zeker ook. n

Huis-aan-huisinzameling   asbesthoudend afval
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BOOMPLANTACTIE 
Bestel nu je plantgoed voor je tuin!

t Samen met zestien gemeenten in de Vlaamse 
Ardennen organiseert Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen opnieuw een groepsaankoop van streekeigen 
plantgoed. Streekeigen bomen en struiken passen niet 
alleen landschappelijk goed in  onze streek, ze zijn ook 
perfect aangepast aan de plaatselijke groeiomstandighe-
den en doen het hier dus van nature goed. Bij de jaarlijkse 
boomplantactie heb je de keuze uit inheemse haagplan-
ten, struiken en boompjes, hoogstambomen, hoog- of 
halfstammige fruitbomen, kleinfruit en klimplanten. 
Bestellen kan vanaf eind september tot 23 oktober via 
de bestelbon op www.rlva.be. Je vindt de bestelbon ook 
in de landschapsk rant van het RLVA die eind september 

in de brievenbus valt. Je kan de bestelde planten dan afhalen op het door jou gekozen verdeelpunt op zaterdag 28 
november. De boomplantactie zal doorgaan conform de Covid-19 veiligheidsvoorschriften die op dat moment gelden. 
Je wordt daarover voorafgaand aan de ophaling op de hoogte gebracht. n

i  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, T 055 20 72 65, WWW.RLVA.BE of INFO@RLVA.BE. 

GEZOCHT: Tuinrangers (m/v)
t Word jij ook gewoon blij van het gefluit van de vogels, 
het drukke gezoem van de bijen en hommels in je tuin? 
Dan ben jij misschien wel de tuinranger die wij zoeken! 
Dit najaar start onze gemeente een gloednieuw vrijwil-
ligersproject in samenwerking met Inverde, de oplei-
dingstak van Natuur en Bos. Een team speciaal opgeleide 
tuinrangers neemt onze inwoners mee op safari in hun 
eigen tuin, op zoek naar fascinerende ‘wildlife. Tegelijk 
geeft de ranger advies op maat voor een meer natuur-
vriendelijke tuin die bruist van het leven en beter bestand 
is tegen droogte en hitte.  Zo maken we van Brakel één 
groot natuurgebied. 

Wie zoeken wij? – Een tuinsafari met advies duurt al gauw twee uur, dus om te beginnen is het belangrijk dat je tijd 
kan vrijmaken voor vrijwilligerswerk. Kennis van planten en diersoorten is natuurlijk meegenomen, maar geen must. 
Belangrijker is enige ervaring met tuinieren, veel goesting om bij te leren, een beetje ervaring met facebook maar voor-
al het nodige enthousiasme om je passie door te geven aan jong en oud. 

Benieuwd? Surf alvast eens naar www.tuinrangers.be. Inschrijven als kandidaat-tuinranger kan tot 14 oktober 2020 via 
www.inverde.be/tuinrangers-sollicitatie. n i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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t Ben je van plan om je huis te verbouwen? En denk je hierbij aan energiebesparende renovaties? Goed zo! 
Het Energiehuis, een initiatief van de Vlaamse overheid, helpt je graag verder om je werken tot een goed 
einde te brengen. 

Voor onze gemeente is SOLVA aangesteld als Energiehuis. Je kan er gratis terecht voor informatie, advies en 
begeleiding bij al je vragen over energie(besparing), renovatiewerken en hernieuwbare energie. Jouw adviseur 
zorgt dat je de weg vindt in alle energiebesparende maatregelen en subsidies, vergelijkt offertes en volgt de 
werken mee op. Behoor je tot een specifieke doelgroep, dan kan je ook in aanmerking komen voor een 
energielening die jou helpt om deze energiebesparende investeringen te doen.

Neem vandaag nog contact op met Energiehuis SOLVA en krijg een antwoord op al je vragen!
Zittingen te Brakel, telkens van 16 tot 19.30 uur:  7 oktober 2020   •    4 november 2020   •    9 december 2020

Opgelet, enkel op afspraak! n

i  EH SOLVA, Pavol Orlicky - energiehuis@so-lva.be - 053 64 65 28 - www.so-lva.be/energiehuis

WOENSDAG
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TRAGE WEGEN: 
wat vind jij ervan?
t Trage wegen zijn paden en wegels voor 
traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerk-
wegels, jaagpaden of doorsteekjes.  Veel 
van deze trage verbindingen zijn in de 
loop der jaren verdwenen of in onbruik 
geraakt. Vanuit de bevolking groeit de 
vraag om trage wegen - waar mogelijk en 
nuttig – terug toegankelijk te maken. Zo 
kunnen kinderen en volwassenen veiliger 
naar school of het werk fietsen, wordt 
een wandelingetje met de hond of een 
zoektocht van de jeugdbeweging heel 
wat fijner. Daarom werkt de gemeente 
Brakel samen met Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen vzw en ondersteuning 
van de Provincie Oost-Vlaanderen aan een  
herstel- en ontwikkelingsplan voor trage 
wegen in Parike, Everbeek Boven, deel 
Nederbrakel, Opbrakel en deel Zegelsem. 
In dat plan is ook ruimte voorzien voor 
jouw mening. 

De voorbije maanden brachten Brakel en Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw alle trage wegen in het project-
gebied in kaart. Met veel dank aan de vrijwilligers, want zij verkenden de wegen op het terrein. Het resultaat van al dat 
werk is een kaart + fotologboek. Een vragenbundel leggen we nu voor aan de lokale bevolking, verenigingen, jongeren, 
landbouwers,… kortom de gebruikers van deze wegen om vervolgens mee te helpen denken over de toekomst van het 
netwerk aan trage wegen.

Daarom organiseren wij een informatieavond voor alle geïnteresseerden. Naast een toelichting over het project wordt 
ook uitgelegd hoe je kan reageren en voorstellen doen voor de trage wegen.

Alle opmerkingen en suggesties worden gebundeld. Met een werkgroep overlopen we de reacties en bespreken we de 
wenselijke ingrepen. Laat dus je stem horen! Het eindresultaat van deze inventarisatie en publieksparticipatie zal uitein-
delijk leiden tot een uitgebreid tragewegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

Iedereen is welkom op de infoavond. Deze zal doorgaan op woensdag 14 oktober 2020 om 19u30. De infoavond zal 
vermoedelijk online (met zoom) doorgaan, tenzij er nog versoepelingen komen in de coronamaatregelen waardoor in de 
gemeente een zaaltje kan gebruikt worden.

Daarom vragen we aan alle geïnteresseerden om zich zeker in te schrijven via mail naar jonathan.clerckx@RLVA.be.
(Zoom is een online applicatie die je via je laptop, PC of smartphone kan gebruiken. Via Zoom is het mogelijk online een 
presentatie te volgen en vragen te stellen via een chatfunctie of via een microfoonaansluiting. Je hoeft niet persé zelf 
over een camera te beschikken. Je krijgt toegang tot de online sessie via een link en paswoord.)

Dit project wordt ondersteund door provincie Oost-Vlaanderen. n

i   milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Aanleg geboortepark RijdtmeersenJaarlijks worden in Brakel om en bij 120 kinderen geboren. Het bestuur wenst daarom elk jaar een boom 
aan te planten voor deze nieuwgeboren Brakelaars in een geboortepark. Daarom zullen we op het 

gemeentelijk recreatiedomein een zone voorzien voor de ontwikkeling van dit park. De site waar het 
geboortepark ontwikkeld zal worden bestaat uit drie zones: 1. Het geboortebos zelf: hier zal iedere jaar een nieuwe boom aangeplant worden.

2. De bloemenweide: deze weide heeft als doel de site op te fleuren.3. De tuttenboom: ten midden een cirkelvormige leibeplanting zal een tuttenboom aangeplant worden als 
‘eyecatcher’ en waar je de fopspenen van je kind kan achtergelaten van zodra ze dit willen.

Reinigen voetpaden
De Brakelse voetpaden zullen in het najaar 2020 verder systematisch grondig worden gereinigd met een heet watersysteem. Hiervoor werd een overheidsopdracht uitgeschreven.

Laanbomen

In 2019 werden alle laanbomen langs de 

Brakelse wegen geïnventariseerd door een 

European Tree Worker. Hierdoor werd o.a. 

bepaald welke bomen gesnoeid moesten 

worden en om de hoeveel jaar. 

Sommige bomen bleken er heel slecht 

aan toe te zijn en kregen als advies geveld 

te worden. Ook dit wordt in 2020 

uitgevoerd, alsook de heraanplant van 

nieuwe laanbomen ter compensatie van 

de gevelde exemplaren.

Aanleg bos 
Boekelstraat

Langs de Boekelstraat zal het 

gemeentebestuur een nieuw bos 

laten aanleggen, goed voor een 

oppervlakte van 1ha. 

Dit bos zal nog dit plantseizoen 

aangeplant worden met divers 

inheems plantgoed bestaande uit 

zomereik, haagbeuk, zwarte els, beuk, 

boskers, winterlinde, esdoorn, fladderiep, 

grauwe abeel en wilg.

BIJKOMEND 
GROEN
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Het echtpaar Paul en Godelieve
Mincke - Van Achter

Het echtpaar Leon en Liane
Botteldoorn - De Prijck

Het echtpaar André en Marie Louise
De Vleeschauwer - De Ridder

Het echtpaar Jean-Pierre en Raymonde
Bousard - Cordonnier

Het echtpaar André en Agnes
De Cubber - Devos

Het echtpaar  Jozef en Emilienne
Roos - Himschoot

60

60
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50

60

60

ZATERDAG
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Wat doet de EU?
Hoe kan ik solliciteren

of  veilig online winkelen in
een ander EU-land? 

Het Informatiepunt is de brug
tussen ons allemaal en Europa. 

Zit je met een vraag 
of heb je informatie nodig? 
Bel, mail of spring eens binnen. 
+32 9 267 70 17
europadirect@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be/europadirect 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Welkom bij het
Informatiepunt Europa Direct?

 Inwoner van
 Oost-Vlaanderen

        · Gratis brochures en publicaties 
                           over wonen, werken en  
  studeren in EU landen,

· Activiteiten
 debatten, workshops,
 evenementen en vormingen,

· Uitleen- en spelmateriaal
 een puzzelkoffer, kleurboeken, 

stickerpuzzel...,

· Wedstrijden zoals onze
 jaarlijkse tekenwedstrijd,

   · Advies op maat over werken, wonen,
studeren (en meer) in de EU.

Vragen rond Europese subsidiemogelijkheden? 
europa@oost-vlaanderen.be of oost-vlaanderen.be/europa

Meer weten? Volg ons online op social media of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief www.oost-vlaanderen.be/europa

Ben
jij thuis in
Europa?

Provincie
Oost-Vlaanderen
helpt je
op weg

Projecten met Europese steun
Heel wat projecten uit jouw buurt kunnen rekenen op Europese steun.

Maak kennis met de door Europa gesteunde projecten in Oost-Vlaanderen.
Surf voor meer info naar euprojecten.oost-vlaanderen.be

gecofinancieerd door
de Europese Unie

Dit doen we voor jou

 Leerkracht
 in Oost-Vlaanderen

· Educatief materiaal
 Europese puzzel, 
 werkboekjes,
 EU tattoos ...,

· Specifieke databanken,

· Activiteiten
 evenementen,
 workshops ...,

· Wedstrijden
 zoals Sterrenklas.

 Gemeentebestuur
 of bibliotheek

· Educatief materiaal
  Europamat,
 stand zoek
 de 12  verschillen ...,

· Gratis publicaties
 over wonen,  werken
 en studeren in
 EU landen,

· Activiteiten
 infosessies,
 voorleesmomenten ...
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t Nog al te vaak merken wij dat niet iedereen weet wie zijn wijkagent is. Daarom 
wensen wij hier eens extra aandacht aan te besteden. De laatste jaren zijn er ook 
wat wissels geweest waardoor het niet altijd meer duidelijk is...  n

Hij wordt bijgestaan door 4 wijkinspecteurs, elk verantwoordelijk voor een regio:
  

                  
  

Via https://www.politie.be/5426/ kan je zelfs gewoon je adres ingeven en je komt je wijkagent te weten! 
Ga naar Contact, Je Wijk, en geef je adres in….

18  | BRAKEL LEEFT

CONTACT

De verantwoordelijke van de wijkwerking:
Freddy Cruypeninck, Eerste Commissaris

Nederbrakel - Michelbeke - Sint-Maria-Oudenhove: 
Hans Verbeurgt, Eerste Hoofdinspecteur

Nederbrakel: 
Peter Van Acker, Inspecteur

Opbrakel - Zegelsem - Elst: 
Kris Menschaert, Eerste Inspecteur

Parike - Everbeek-Boven & -Beneden
Yves Liedts, Eerste Inspecteur

Jean en Georgette
De Pessemier - Van de Mergel

Het echtpaar Daniel en Godelieve
De Sutter - Delcourt

Het echtpaar Raphaël en Joséane 
Van Wijmeersch - De Pessemier

Dinsdag 2 juni 2020
Opening van een nieuwe Kringwinkel in Brakel 

Het echtpaar Michel en Rita
MIncke - Gosse

Het echtpaar  Luc en Annie
Hauwstraete - De Cubber

50

50

50

50

50

ZATERDAG
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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

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
Saskia Schoutteten - Ronsesestraat 13 - saskia.schoutteten@gmail.com - 0475 79 78 31  |  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

Bezoek ons op

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

GEMEENTEBESTUUR
CONTACT CONTACT

GEMEENTERAADSLEDEN
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GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
Industrielaan - 9660 Brakel - 055 42 69 46 
recyclagepark@brakel.be
Op afspraak: www.brakel.be 
of de IVLA-infolijn 0800 90 270 

    

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

    

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 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

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

ENERGIEHUIS SOLVA
Zitting te Brakel: Telkens 2e woensdag van de maand van 16 tot 19.30 uur (op afspraak)
Marktplein 1 - 9660 Brakel 
055 64 65 28 - energiehuis@so-lva.be - www.so-lva.be/energiehuis 

DOOR COVID-19 
KUNNEN DE ONDERSTAANDE 

OPENINGSUREN 
TIJDELIJK AANGEPAST ZIJN !
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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 - Deskundige personeel 
en organisatie - sofie.destercke@brakel.be

Personeelsdienst - 055 43 15 09
Dienstencheques  - 055 43 15 06

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
Gary De Nooze - Adm. medewerker 
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Katrien De Langhe - Adm. medewerker 
055 75 57 71 - katrien.delanghe@brakel.be
Belauto: 055 43 15 00

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

GEMEENTE: Marktplein 1 - 9660 Brakel
alle werkdagen open: 8.30 - 12uur 
woensdag: 16 - 19.30 uur
op afspraak!

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

CONTACT CONTACTGESLOTEN OP:
Woensdag 11 november



 A
an

 g
ee

n 
en

ke
le

 a
fb

ee
ld

in
g 

ku
nn

en
 re

ch
te

n 
w

or
de

n 
on

tle
en

d 
• D

es
ig

n:
 G

ra
fis

ch
 A

te
lie

r S
ur

di
ac

ou
rt

 

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 30 november 2020 naar de 
Toeristische Dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel 

of via toerisme@brakel.be 
en win een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag: Karoline De Smet uit Brakel
(Het juiste antwoord was:

 ‘gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen’)

 

Van welk jaartal dateert 
de eerste elektrische wagen 

en wie was de uitvinder?

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.

RECYCLAGEPARK BRAKEL

Maak een afspraak via 
www.brakel.be 

of de IVLA-infolijn 0800 90 270


