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t Sedert het afkondigen van de Federale fase naar aanleiding van de Corona-pandemie op 12 maart 2020 
kwamen wij allen in een andere wereld terecht. Een wereld waar nieuwe woorden zoals “lockdown” en “social 
distancing” ondertussen gemeengoed zijn geworden. Bij het schrijven van dit infomagazine bevinden we ons in 
de “staart” van wat hopelijk de eerste en laatste Corona-golf zal zijn. Ook op het bestuur had deze situatie een 
grote impact. Er werd echter niet stilgezeten. Waar nodig en mogelijk heeft de gemeente Brakel actief meegewerkt 
in het beheersen van deze crisissituatie. Een overzicht met een terugblik op het verleden en vooral een blik naar 
de nabije toekomst.

De for-
mele start 
van de crisis 
(12 maart).
Alle gemeentelijke eve-
nementen, alsook deze van 
de adviesraden werden geschrapt. Het 
gebruik van de gemeentelijke lokalen 
werd gestopt. 
Gemeente en ocmw werkten enkel 
op afspraak.  De bibliotheek, sporthal, 
kunstacademie, zwembad, speelplei-
nen werden gesloten; kort daarop 
gevolgd door het recyclagepark. De 
dienstverlening van de poetsdienst 
werd opgeschorst.
Het IBO bleef actief. 

De gemeente 
(helpt) 
tijdens de 
crisis (sedert 
12 maart).
Met de start 
van de crisis 
werden twee 
meldpunten 
opgericht en 
dit voor res-
pectievelijk 

de bevolking 
en één meld-

punt voor lokale 
ondernemers. 

Een brief werd 
naar alle 80-jarigen 

verstuurd met meer 
informatie hierover.

Het IBO zorgde in de Paas-
vakantie voor noodopvang en 

ging de lokale post van Kind en Gezin 
versterken op het onthaal. Ondertus-
sen werd ook bijstand verleend aan 
de opvang van kinderen in een school 
voor lager onderwijs. De bib werkte 
met gesloten deuren; met mogelijk-
heid tot het afhalen van werken. De 
voedselbedeling werd georganiseerd 
door pakketten thuis te bezorgen.
Op 7 april 2020 werd het recyclage-
park heropend “op afspraak”. Deze 
manier van werken werd ondertussen 

door de gemeenteraad op 25 mei 
2020 definitief goedgekeurd. Gedaan 
met de lange wachtrijen. Personeels-
leden gingen huisartsenkring Panacea 
helpen bij het reinigen van lokalen en 
het vervoer van huisartsen. Ook wer-
den voor duizenden euro’s persoon-
lijke beschermingsmiddelen (maskers, 
handschoenen, schorten, ontsmet-
tingsmiddelen,…) gekocht. 10.000 
mondmaskers werden verspreid onder 
lokale zorgverstrekkers (huisartsen, 
verplegers, apothekers, kinesisten, 
thuisverpleging, woonzorgcentra, 
Rode Kruis Brakel,…). Materialen om 
zelf herbruikbare mondmaskers te 
maken werden ook ter beschikking 
gesteld. De respons hierop was groot. 
In ruil voor het ter beschikking stellen 
van deze materialen, werd een deel 
van de mondmaskers ter beschikking 
gesteld van de scholen.

De gemeenteraad keurt financiële 
ondersteuning voor lokale 
ondernemers goed (20 april).
Iedereen heeft kunnen zien dat lokale 
ondernemers ongemeen hard zijn 
getroffen. Hierop heeft de gemeente-
raad op 20 april een subsidiereglement 
goedgekeurd. Wie van de Vlaamse 
overheid een hinderpremie of com-
pensatiepremie ontvangt; krijgt van 
de gemeente Brakel daarbovenop een 

Een woord van dank!
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lokale (belastingvrije) subsidie van 250 
euro of 500 euro. Tot op heden werden 
160 aanvragen goedgekeurd voor een 
bedrag van 79.750 euro.

De gemeente verspreidt een eerste 
reeks van niet-chirurgisch 
mondmaskers aan de bevolking 
(27 april).
Samen met de aankoop van niet-chi-
rurgische mondmaskers voor zorgver-
strekkers werden 15.000 extra mond-
maskers gekocht. Op het moment 
van de aankoop was er nog geen 
uitsluitsel over het al dan niet verplicht 
gebruiken van mondmaskers.  Deze 
zijn hierop via bpost verspreid. Deze 
verspreiding blijkt echter langer dan 
verwacht te hebben geduurd; dit door 
de enorme toename van poststukken.

De gemeente verspreid een 
tweede reeks van herbruikbare 
mondmaskers 
(sedert 27 mei en lopend).
Bij de firma Alsico te Ronse werden 
13.000 herbruikbare mondmaskers ge-
kocht. Voor deze mondmaskers is geen 
filter nodig. Meer info kan gevonden 
worden op: www.alsicomasks.com
Daarnaast leverde de federale overheid 
ook filters om te gebruiken in andere 
mondmaskers.  De verspreiding van 
de mondmaskers en de filters gebeurt 
door werknemers van de gemeente en 
dit sedert 27 mei. 

Huidige stand van zaken (28 mei).
In samenhang met de “exitstrategie” 
werden aanpassingen doorgevoerd. 

Een kort overzicht:

• Gemeente- en OCMW-huis,  
recyclagepark, bibliotheek, sporthal 
en zwembad werken op afspraak 
(afspraak via mail of telefoon). Er 
wordt ondertussen gewerkt aan een 
software om afspraken online aan te 
vragen.

• Kunstacademie zijn nog steeds 
gesloten.

• De speelpleinen en het skatepark zijn 
geopend.

• Het gemeentelijk onderwijs start met 
de nieuwe regeling op dinsdag 2 juni. 

• Het IBO is geopend. Voor elk van deze 
diensten zijn specifieke richtlijnen 
opgesteld die wij vragen te volgen. 
Deze richtlijnen zijn te vinden op 
www.brakel.be en aan de ingang van 
elke van deze diensten. 

De nabije toekomst
Op de gemeenteraad van 25 mei 2020 
werd meegedeeld dat ondertussen 
reeds wordt nagedacht over specifieke 
maatregelen voor de horeca in het 
licht van hun heropstart. In het bijzon-
der het gebruiken van meer publieke 
ruimte om terrassen op te stellen is 
een idee dat werd uitgewerkt.
In samenhang hiermee zal ook ge-
keken worden in welke mate de nog 
geplande gemeentelijke evenementen 
kunnen doorgaan en nieuwe, klein-
schalige events.
Vele Brakelaars zijn lid van één of 
meerdere verenigingen. Sedert maart 
2020 zijn ook zij stilgevallen. Vele 
activiteiten die een broodnodige bron 

van inkomsten zijn, dienden te worden 
geschrapt. Ook zij worden niet verge-
ten. Op een volgende gemeenteraad 
zal een reglement worden voorgelegd 
dat als doel heeft om die verenigingen 
die aangesloten zijn bij een gemeente-
lijke adviesraad en in 2021 een premie 
ontvangen daarbovenop een aanvul-
lende premie toe te kennen.

Niettegenstaande “Brakel” in de ar-
moedestatistieken nog goede cijfers 
kan voorleggen, heeft deze crisis toch 
enkele pijnpunten bloot gelegd en dit 
ook voor de kinderen. Te veel kinderen 
hebben onvoldoende de kans (gehad) 
om online in contact te blijven met 
hun school en bijvoorbeeld lessen te 
volgen. Met de Brakelse scholen zal 
een dialoog gestart worden om te kij-
ken hoe de gemeente kan helpen om 
deze situatie structureel op te lossen.
De titel van dit artikel is “een woord 
van dank”. 

Veel van wat hierboven wordt be-
schreven zou niet mogelijk zijn, zonder 
de onbaatzuchtige inzet van velen. 
Voor hen “een woord van dank”.
Ook een “woord van dank” aan alle 
zorgverstrekkers in de gemeente die 
het beste van zichzelf blijven geven in 
deze uitzonderlijke tijden.
Tenslotte een “woord van dank” aan 
alle Brakelaars om de richtlijnen van de 
diverse overheden te respecteren.  n 
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Wie Kringt die wint, 
nu ook in Brakel!
Opening nieuwe winkel op dinsdag 2 juni!

t Feest bij De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen 
(fusie tussen De Kringwinkel Vlaamse Ardennen en 
Kringwinkel ’t Vierkant sedert 01/01/2020) met de
 opening van deze 8ste winkel in de regio.

Klein, fijn, exclusief… zo kan deze Kringwinkel in de 
Wielendaalstraat 14 best getypeerd worden. De winkel 
biedt een bijzonder aanbod aan kledij, textiel, schoenen 
en handtassen. Ook een zorgvuldige selectie aan huis-
raad- en decoratiespulletjes is er te vinden. Het wordt 
een snuisterparadijsje met een regelmatig wisselend 
aanbod. Wie in de toekomst kringt in Brakel, die wint 
dan ook… 
In de regio bouwt De Kringwinkel Zuid-Oost-
Vlaanderen doelgericht verder aan de doelstellingen 
van de organisatie: stimuleren van de sociale tewerk-
stelling, bouwen aan een duurzame samenleving en de 
bestrijding van kansarmoede door 2de handsgoederen 
aan te bieden.

De Kringwinkel, als maatwerkbedrijf, brengt mensen 
samen om deze doelstellingen te bereiken. Het samen 
werken brengt variatie en kleur in de werking en de 
combinatie van deze verschillende troeven en talenten 
zorgt voor de nodige dynamiek in de organisatie. In 
deze tijd, waar het meer dan ooit belangrijk is lokaal 
te kopen, om de regionale en sociale tewerkstelling te 
ondersteunen.
Er valt niet enkel veel te snuisteren, aan deze winkel is 
ook een geefpunt voor goederen verbonden. Iedere 
inwoner van Brakel kan er met herbruikbaar materiaal 
terecht tijdens de openingsuren van de winkel. Voor 
groter materiaal en ruimere hoeveelheden kan er 
natuurlijk steeds beroep worden gedaan op onze gratis 
ophaaldienst (tel. 055/38.58.78). De Kringwinkel Zuid-
Oost-Vlaanderen beschikt eveneens over een eigen 
inboedelservice voor het volledig leeghalen van wonin-
gen. 

Dank dan ook aan de gemeente Brakel om deze pijlers 
inzake duurzaamheid en solidariteit met de komst van 
deze Kringwinkel in de regio mede te ondersteunen.  n

ii  De Kringwinkel in Brakel is open op dinsdag, 
donderdag en zaterdag telkens van 9.30u tot 17.00u. 

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen is regelmatig 
op zoek naar vrijwilligers. Interesse? 

Stuur een mailtje (info@kwzov.be) of neem 
telefonisch contact op (tel. 055 38 58 78). 

Heel graag tot dan!



MET WETENSCHAP, TECHNOLOGIE,

CREATIVITEIT & INNOVATIE

Lid van de
-academie

 JUNIOR

       8-10 jaar

Zit je in het 3de of 4de leerjaar?  
Vind je het leuk om creatief te zijn?  
Wil je graag experimentjes doen samen   
met vrienden en vriendinnen? Met echt gereedschap en materiaal?

Brakel

Dan is de JUNIOR TECHNIEKACADEMIE van Brakel echt iets voor 
jou!

Wat? 10 praktische workshops. 
Wanneer? Op woensdagnamiddag van 13u30 - 15u00 
of van 15u30 - 17u00,
van 23 september tot en met 9 december 2020. 
Waar? 
School ‘Klavertje 4’, Steenweg 93, Parike.
Deelnameprijs? € 60 (materiaal en verzekering 
inbegrepen, met fiscaal attest), 2de kind zelfde gezin € 50. 
Inschrijven?  Vanaf zaterdag 6 juni 2020 via 
www.techniekacademie-brakel.be/junior 
Het aantal plaatsen is beperkt.
Meer info?  
Via de website of nele.heytens@vives.be - 0479 55 43 08. 
De Junior Techniekacademie wordt georganiseerd door de
Hogeschool VIVES i.s.m. de gemeente Brakel.

e n e r g i e  i n  g o e d e  b a n e n 

Kansenpas
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Nieuwe dienstverlening:
Fonds bestrijding 
uithuiszettingen

t In principe vanaf 01.06.2020, maar omwille van de 
coronamaatregelen vervroegd naar 01.04.2020, 

kan het OCMW, na een vraag daartoe te hebben 
ontvangen van een huurder, tussenkomen in de 

huurachterstallen (deze moeten minimum 
2 maanden bedragen en maximum 6 maanden). 

Dus concreet: huurachterstal die ontstaan is 
vanaf 01.04.2020.

Er wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld met 
de huurder, met akkoord van de verhuurder, tot afbeta-
ling van deze huurachterstal (afbetalingsplan).
Het OCMW betaalt onmiddellijk 50% (maximum € 
1.250,00) van de huurachterstal aan de verhuurder en 
deze laatste zal niet overgaan tot uithuiszetting zolang 
het afbetalingsplan wordt nageleefd.

Met andere woorden, heb je een huurachterstal en wens 
je te vermijden dat het tot een uithuiszetting zou komen, 
neem dan zo vlug mogelijk contact op met het OCMW.  n

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

Junior 8-10 jaar
t Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Vind je het leuk om 
creatief te zijn? Wil je graag experimentjes doen samen
met vrienden en vriendinnen? Met echt gereedschap 
en materiaal? Dan is de JUNIOR TECHNIEKACADEMIE 
van Brakel echt iets voor jou!

Wat? 10 praktische workshops.
Wanneer? Op woensdagnamiddag van 13u30 - 15u
of van 15u30 - 17u
van 23 september tot en met 9 december 2020.
Waar?
School ‘Klavertje 4’, Steenweg 93, Parike.
Deelnameprijs? € 60 (materiaal en verzekering
inbegrepen, met fiscaal attest), 2de kind zelfde gezin € 
50.
Inschrijven? Vanaf zaterdag 6 juni 2020 via
www.techniekacademie-brakel.be/junior
Het aantal plaatsen is beperkt.

De Junior Techniekacademie wordt georganiseerd door 
de Hogeschool VIVES i.s.m. de gemeente Brakel..  n

ii  nele.heytens@vives.be - 0479 55 43 08.
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Leesbeestwedstrijd
t Ook dit jaar worden de kinderen die lezen extra in de watten gelegd. 
Want geef toe: hoe kan je beter op avontuur gaan dan via een spannend, 
leerrijk, grappig of lekker romantisch boek? Al vlug volgt een eerste beloning en 
wie meer leest, krijgt ook meer verrassingen. Meedoen dus! n

Festival van Vlaanderen
t Het is nog afwachten wat er mogelijk zal zijn in het najaar, maar als het is toegestaan ben je van harte welkom op het 
jaarlijks concert van het Festival van Vlaanderen. Op 3 oktober is het jonge strijkersensemble St. George Quintet te gast 
met het programma ‘The bullet’ met muziek van Ludwig van Beethoven en tijdgenoot George Onslow. 
De kaartenverkoop start pas later maar vooraf een plaatsje reserveren kan alvast via de bib.
Met dank aan de Culturele Raad Brakel, Farys en het Gemeentebestuur. n

 

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

Zomerzoektocht
t Tijdens de zomermaanden stuurt de bib je op zoektocht. 
Al wandelend of fietsend kan je langsheen een uitgestippelde route 
leuke opdrachten uitvoeren, met vrienden of in gezinsverband. Er zijn 
toffe prijzen te winnen!  n
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ii   brakel.bibliotheek.be - 055 42 12 45 - bibliotheek@brakel.be

Het echtpaar Marcel en Jacqueline 
Decubber en  Van Damme

Naar aanleiding van de Coronamaatregelen werd het 
recyclagepark terug opengesteld op basis van een 

reservatiemodule.

Heel wat solidariteit met de mensen uit de zorg en de diverse hulpverleners.

Het echtpaar Jean-Paul en Anita
Dhondt - Roelandt

De paashaas op bezoek in de 
Brakelse rusthuizen

60 50

ZATERDAG

11
April
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Recyclagepark

t Naar aanleiding van de 
Coronamaatregelen werd het 
recyclagepark terug openge-
steld op basis van een reserva-
tiemodule. 

Dit werd positief geëvalueerd 
waardoor beslist werd om dit 
systeem van reservatie verder 
te zetten. 

Maak een afspraak via www.
brakel.be of de IVLA-infolijn 
0800 90 270. n 

Bijzondere sluitingsdagen 
van het containerpark:

Woensdag 8 juli 2020 

Zaterdag 11 juli 2020
Feest van de Vlaamse 
 Gemeenschap

Dinsdag 21 juli 2020
Nationale Feestdag

 ii  milieu@brakel.be 
055 43 17 60

Elektrisch autodelen nu ook in Brakel!
t Staat jouw (tweede) wagen eigenlijk het grootste deel van de tijd stil? Dan is auto-
delen vast goedkoper en gemakkelijker voor jou. Een auto enkel wanneer je die nodig 
hebt. Vanaf nu kan je ook in onze gemeente een deelauto vinden met steun van het 
Vlaams gewest. In het kader van de klimaatambities van de gemeente wordt boven-
dien bewust gekozen om enkel met elektrische voertuigen te werken.

Eenvoudig en kostenbesparend
Om gebruik te kunnen maken van de elektrische deelwagen van Valckenier Share dien je 
je enkel te registeren bij het deelsysteem en daarbij een geldig rijbewijs voor te leggen. 
En wat straffer is: er zijn geen instapkosten of abonnementskosten verbonden aan het 
systeem! Als gebruiker betaal je enkel voor het effectief gebruik van de deelwagens. Ook 
handig: je kan de auto weken vooraf reserveren of op het moment dat je die nodig hebt.
Infosessie in september
De gemeentelijke infosessie voor inwoners zal plaatsvinden in de maand september. 
Op dat infomoment wordt het gebruik van de wagens van Valckenier Share uitgelegd 
en kan je vrijblijvend een testrit maken. In afwachting van deze infosessie tonen enkele 
filmpjes op www.brakel.be/autodelen je al hoe eenvoudig het is om je te registeren en 
een wagen te reserveren.  n

ii   milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Bermbeheer
t In Brakel zijn er verschillende kilometers bermen die onder de 
bevoegdheid van de gemeente vallen. Een gepast beheer biedt dus 
heel wat kansen op vlak van fauna en flora.

Al sinds 1984 bestaat het Bermbesluit  waarin bepaalt staat dat openbare 
besturen verplicht zijn een natuurvriendelijk beheer toe te passen op de bermen 
die eigendom zijn of aan hun beheer worden toevertrouwd en dit uiteraard 
zonder gebruik van pesticiden of herbiciden.  Dit beheer start vanaf 15 juni voor 
de eerste maaibeurt en vanaf 15 september voor de tweede maaibeurt. Echter 
zijn deze maaiperioden voor de fauna en flora niet steeds de beste waardoor 
bepaalde vegetatie geen zaden kan vormen. 

Daarom besliste de gemeente Brakel om een bermbeheerplan te laten 
opmaken. De bermen werden geïnventariseerd en ingedeeld in categorieën 
waardoor er een verschillend maaibeheer zal worden toegepast op basis van de 
potenties op vlak van natuurwaarden. Concreet zullen de meeste wegbermen 
gemaaid worden vanaf 15 mei voor de eerste maaibeurt en vanaf 15 september 
voor de tweede maaibeurt. Uiteraard telkens met afvoer van het maaisel.
Echter is uit de inventarisatie gebleken dat een aantal straten een apart 
maairegime vereisen. Enerzijds zijn dit straten die maar vanaf 1 juli zullen 
gemaaid worden en een tweede maaibeurt vanaf 1 oktober. 
Anderzijds zijn er een heel aantal beperkte straten die maar gemaaid zullen 
worden om de 2 jaar en dit vanaf 15 oktober.

De kaarten en het bermbeheerplan staan op de gemeentelijke website zodat 
je gemakkelijk kan terugvinden wanneer jouw straat zal gemaaid worden. 
Uiteraard kunnen de werken niet overal op hetzelfde moment uitgevoerd wor-
den zodat een aangepaste rijstijl aangewezen is in die straten waar de vegetatie 
wat hoger staat. Dit in het bijzonder in volgende straten, die maar om de 2 jaar 
gemaaid worden: 

• Bijstierstraat • Kanakkendries • Rosbos
• Brakelbosstraat • Kokerbergstraat • Tenbergen
• Brouwierstraat • Nieuwpoort • Thijsweg
• Ceutericklos • Perreveld • Toepkapelstraat
• Hayestraat • Roensveldstraat • Oude Blekerijstraat

Het volledige bermbeheerplan kan je raadplegen op 
https://www.brakel.be/ik-woon-in-brakel/milieubeleid/natuur/bermbeheer/ n

ii   milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Gezocht: 
locaties in de valleien van de Terkleppebeek tot de 
Ophasseltbeek voor nieuwe boomgaarden, heggen, 
houtkanten, bomen of poelen

t Het gebied ‘van Terkleppebeek tot 
Ophasseltbeek’ omvat tal van beekvalleien 
die de landschappelijke verbinding vormen 
tussen de Getuigenheuvels van de Vlaamse 
Ardennen, de Zwalmvallei en de Dendervallei

Om dit valleilandschap te versterken, stimuleert 
de provincie Oost-Vlaanderen samen met het 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen de rea-
lisatie van nieuwe landschapselementen. Wij zijn 
dan ook op zoek naar geschikte locaties voor het 
aanplanten van heggen, houtkanten, bomenrijen, 
een solitaire boom of een hoogstamboomgaard 
- of voor de aanleg van een poel. Dit kan op wei-
land, langs perceelsranden, op een talud of een 
‘verloren hoek’, …

Een fijn netwerk van landschapselementen 
maakt het landschap aantrekkelijker en speelt 
bovendien een belangrijke rol als leefgebied voor 
specifieke planten- en diersoorten, zoals de vin-
pootsalamander, de sleedoornpage, de eikelmuis 
of de steenuil en ook voor jachtwild. De land-
schapselementen kunnen tegelijk dienst doen als 
schaduwplaats voor vee.
Ben je eigenaar van percelen in dit valleigebied? 
Kunnen nieuwe landschapselementen er tot hun 
recht komen? Neem dan contact op met Tine 
Degezelle van Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen, 055 20 72 65, info@rlva.be. We bekij-
ken met jou de mogelijkheden op maat. n
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De kaart toont de afbakening van het projectgebied. Binnen het beschikbare budget geven we voorrang aan locaties 
in de onmiddellijke omgeving van de waterlopen. Deze realisaties worden tot 80% gefinancierd door de provincie 
Oost-Vlaanderen en passen in het project ‘Gestroomlijnd Landschap, projectgebied Terkleppebeek-Ophasseltbeek. 

Het projectgebied omvat van zuid naar noord de 
valleien van:

• de Terkleppebeek, de Molenbeek - Kalsterbeek -
Binchebeek en zijbeken, 
gesitueerd in Brakel - Everbeek, Goeferdinge en 
Zarlardinge en met monding in de Dender ter 
hoogte van Geraardsbergen

• de Ophasseltbeek, de Molenbeek - 
Pachtbosbeeek - Moenebroekbeek en zijbeken,
gesitueerd in Brakel-Parike, Zottegem - 
Potaardeberg, Herzele - Assestraat, Lierde, 
Geraardbergen - Ophasselt/Smeerebbe - 
Vloerzegem en met monding in de Dender ter 
hoogte van Zandbergen. n

 ii  www.oost-vlaanderen.be/gestroomlijndlandschap of milieu@brakel.be - 055 43 17 60. 
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Keuken- en tuinafval composteren
t Door zelf keuken- en tuinafval te composteren, kan u heel wat afval 
voorkomen en veel geld uitsparen. De compost is bovendien een prima 
bodemverbeteraar in de tuin.

Composteren kan op verschillende manieren: 
• op een composthoop
• in een compostvat
• in een compostbak

IVLA heeft samen met het gemeentebestuur een voorraad composteersyste-
men aangekocht. Die zijn te koop aan een zeer interessante prijs. 

Een compostvat of -bak kopen
Wenst u een compostvat of -bak te kopen, dan kan dit via de IVLA-infolijn: 
0800 90 270. 
Tegen de zeer democratische prijs van 20 euro wordt uw nieuw compostvat 
aan huis geleverd! 
Een compostbak kost € 40. Er worden standaard 2 bakken geleverd.
Wenst u er een beluchtingsstok bij, dan kost dit € 5. n

      ii  over thuiscomposteren en kringlooptuinieren: www.vlaco.be

Wil jij ook 
de koe bij de 

horens vatten?  
t Ben of ken je een landbouwer 
die bezorgd is om het klimaat? 
Neem dan deel aan het project 
Klimrek, een initiatief van ILVO, 
het Innovatiesteunpunt en VITO. 
Het doel van dit project is om een 
klimaattraject te ontwikkelen voor 
melkveehouders, varkenshouders 
en akkerbouwers met aardappelen 
in het teeltplan. Dit gebeurt in 
co-creatie met verschillende 
stakeholders, waaronder ook 
SOLVA en 12 Zuid-Oost-Vlaamse 
besturen. Het eerste traject dat 
werd opgestart is dat van melkvee.
Wil je graag een klimaatscan op 
jouw bedrijf of misschien zelf 
meebouwen aan het klimaattra-
ject? Laat het weten via 
www.klimrekproject.be. n

      ii  milieu@brakel.be 
of 055 43 17 60
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Aandacht voor pesticidenverbod op bermen en oevers
t ‘Zonder is gezonder’ is al jaren de 
slogan van de informatiecampagne 
van de Vlaamse overheid over de 
regelgeving rond het gebruik van 
sproeistoffen. Inderdaad vat deze 
slogan kernachtig samen wat we-
tenschappelijk onderzoek ons leert 
over het schadelijk effect van allerlei 
pesticiden op de kwaliteit van onze 
leefomgeving.  

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

Het verbod van 2015 geldt onder 
andere voor groendomeinen, 

begraafplaatsen, speelpleinen, trot-
toirs en pleinen, alsook voor bermen 
en oevers. Voor deze twee laatste was 
dit reeds vroeger zo, op basis van het 
Bermbesluit en het decreet Integraal 
Waterbeheer. Een belangrijke toevoe-
ging vanuit deze nieuwe regelgeving 
is dat het verbod nu ook geldt voor 
bermen buiten het landelijk gebied. 
Concreet betekent dit dat het gebruik 
van pesticiden eveneens, en dit dus 
overal, verboden is tussen de straat-
kant en de rooilijn. Meestal gaat het 
hier om een 1 tot 3 meter brede 
strook die in landelijke woonomge-
vingen vaak min of meer verhard is 
aangelegd door de eigenaar van de 
aanpalende woning. Ook hier mag 
dus niet meer gesproeid worden.

Indien bij vaststelling van een ge-
sproeide berm of oever kan vermoed 
worden wie hiervoor verantwoor-
delijk is, zal deze persoon daarover 
door een bevoegd persoon worden 
aangesproken. 
Indien deze verantwoordelijkheid ter 
plaatse niet duidelijk is, zal een waar-
schuwingsbord aangebracht worden 
en tegelijk in alle huizen in 

de omgeving ervan een bericht in de 
bus worden gestoken. 
Op die manier hopen we dat de hele 
buurt er samen kan op letten dat dit 
kapot sproeien van bermen en oevers 
ophoudt. Heb je ergens een kapot 
gespoten berm of oever gezien, 
gelieve dit dan aan de milieudienst te 
melden.

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

 ii  milieu@brakel.be of 055 43 17 60 

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

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

stoffen in de bodem en het water terecht. Deze stoffen ontwrichten het natuurlijk 

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

terecht en maken onze leefomgeving ongezond. Het herstel van doodgesproeide 

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

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

DEZE BERM IS STERVEND!

13  |  MILIEU
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Klavertje 4 en 
't Knuffeltje
Inschrijvingen en capaciteit 2020-2021
t

INSCHRIJVINGEN GBS KLAVERTJE 4: 
Vanaf 4 MAART 2020 in de lagere school, 
Steenweg 93, 9661 Parike.
175 kinderen toegelaten. 
In Parike hebben we ondertussen 
144 leerlingen dus er is nog plaats genoeg!

INSCHRIJVINGEN GBS ’T KNUFFELTJE: 
Vanaf 20 FEBRUARI 2020 In kleuterschool ’t Knuffeltje 
Muiterij 3, 9660 Everbeek.

25 kinderen per geboortejaar.
geboortejaar 2015                                            2 plaatsen
geboortejaar 2016                                            6 plaatsen
geboortejaar 2017                                            8 plaatsen
geboortejaar 2018                                            VOLZET                

Vergeet je kids-ID of mutualiteitskaart niet! 

Wie bij ons niet terecht kan met een kleuter omwille van het feit dat deze 
geboortejaren volzet zijn is later in het 1ste leerjaar zeer zeker welkom. Het 
spreekt voor zich dat je in dit geval niet tot dan hoeft te wachten om een 
bezoek te brengen aan onze school. Neem gerust contact op voor een 
afspraak. Wij leiden je graag rond en beantwoorden al je vragen. n

ii  055 42 30 94 - info@gbsbrakel.be

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 energie-

besparende 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 ant-

woord op al je vragen!
Zitting te Brakel: telkens 2de woensdag 

van de maand, van 16u-19u30.
8 juli - 12 augustus

ii
Enkel op afspraak – Contactgegevens: EH 

SOLVA, Pavol Orlicky
energiehuis@so-lva.be - 053 64 65 28 - 

www.so-lva.be/energiehuis. n
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Wanneer je dringende of 
iets minder dringende hulp nodig hebt…

t Om snel te reageren in een noodsituatie is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de bestaande noodnum-
mers. Naast de gekende noodnummers 112 en 101 zijn er de voorbije jaren door de overheid ook enkele nieuwe 
specifieke nummers en een app gelanceerd. Hieronder volgt een kort overzicht.

112 en 101 voor dringende hulp
In België zijn er twee gratis noodnummers die 24/7 bereikbaar zijn voor dringende hulp:

• 112 voor ziekenwagen en brandweer;
• 101 voor politie.

Wanneer je naar het noodnummer 112 of 101 belt in Vlaanderen of Wallonië, moet je een keuze maken via een keuzemenu : 
voor ziekenwagen of brandweer druk 1, voor politie druk 2. Je wordt dan rechtstreeks doorverbonden met de juiste nood-
oproepcentrale. Het is dus een zeer eenvoudig keuzemenu.

Belangrijk: je wordt altijd geholpen als je naar het noodnummer 112 belt. Ook als je niet weet welke keuze je moet maken 
of als je de verkeerde keuze zou maken krijg je een operator van de noodcentrale aan de lijn. Indien nodig zal de operator 
je dan wel doorschakelen naar de noodcentrale die je kan helpen.

TIP: Als je naar 112 of 101 belt en een keuze hebt gemaakt wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daar-
door kom je opnieuw aan het einde van de wachtrij te staan. De operator zal vragen stellen over je locatie, het soort 
noodgeval en of er gewonden zijn en eventueel instructies geven. Hou na het afronden van de noodoproep je tele-
foonlijn vrij zodat de noodoproepcentrale je eventueel kan terugbellen indien nodig. 

App 112 BE
Als je een smartphone hebt kan je best de 
app 112 BE downloaden. Na de registratie 
kan je gewoon op het icoontje van brand-
weer, ziekenwagen of politie drukken als je 
hulp nodig hebt. Dit vervangt de keuze die 
je via het keuzemenu zou maken. Tijdens 
je oproep stuurt de app elke 30 seconden 
je positie naar de noodcentrale zodat de 
operator ziet waar je bent. Daarnaast kan 
je nuttige medische informatie invullen in 
de app die wordt meegestuurd naar de 
Noodcentrale 112. Meer info vind je op  
www.112.be (app). 
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Doof, slechthorend of spraakgestoord?
Als je doof of slechthorend bent, of een 
spraakstoornis hebt, kan je:
- bij registratie van de app 112 BE met een 
vinkje aanduiden dat dit het geval is. Als je een 
noodoproep doet via de app zal de operator 
dan de de chatfunctie activeren, waardoor je 
via berichten met de noodcentrale kan 
communiceren.
- de noodcentrales ook bereiken via SMS. Het 
is niet mogelijk om berichtjes te sturen naar de 
traditionele noodnummers 112 en 101, maar 
wel naar specifieke nummers die enkel door 
doven, slechthorenden of mensen met een 
spraakbeperking kunnen opgevraagd wor-
den via e-mail of SMS. Meer info vindt u op 
www.112.be (voor doven) .

E-loket of 1722 tijdens storm 
Als je Hulpverleningszone een e-loket of recht-
streeks nummer heeft, kan je daar rechtstreeks 
terecht om een brandweerinterventie voor 
storm of wateroverlast aan te vragen. Je kan dit 
e-loket of rechtstreeks nummer ook gebruiken 
om de brandweer een wespennest te laten ver-
delgen. 
Sinds 1 augustus 2017 kan je voor brandweer-
hulp tijdens een storm of als je wateroverlast 
hebt ook het nummer 1722 bellen als er nie-
mand (mogelijk) in levensgevaar is. Dit nummer 
is enkel beschikbaar tijdens hevig onweer (een 
code geel, oranje of rood van het KMI) en kan 
je gebruiken als er bijvoorbeeld veel schade is 
aan de dakbedekking, je kelder onderloopt, als 
er wateroverlast is op de openbare weg... Als 
je tijdens hevig onweer voor niet-dringende 
brandweerinterventies naar het noodnummer 
112 belt, zal je hoe dan ook gevraagd worden 
om het nummer 1722 te bellen. Bel niet naar 
1722 als er geen interventie van de brandweer 
nodig is. Als er een boom in je tuin omgevallen 
is, als je veranda beschadigd is of als er een elek-
triciteitspanne is, bel je best een gekwalificeerde 
professional of kan je eventueel zelf herstellin-
gen uitvoeren.

Niet-dringend ziekenvervoer
Als je niet-dringend ziekenvervoer nodig hebt 
mag je niet naar 112 bellen, maar moet je 
beroep doen op een ziekenwagen voor niet-
dringende hulp. 
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Je kan contact opnemen met je ziekenfonds om na te gaan of zij een ziekenwagen kunnen inplannen of rechtstreeks 
contact opnemen met een ziekenwagendienst voor niet dringend ziekenvervoer. 

1733 voor dokters van wacht
In sommige regio’s moet je voor niet-dringende medische hulp geen nummer meer opzoeken van de dokter van wacht, 
maar kun je een dokter van wacht bellen via het centrale nummer 1733. In de volgende jaren zal “1733” in heel België in 
gebruik genomen worden. Om te weten of 1733 in uw gemeente al actief is, kan je je postcode invullen op deze web-
site van de FOD Volksgezondheid: www.health.belgium.be (wachtdiensten) 

Schrijf je in op BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie. 
Dankzij BE-Alert kan je rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken bericht of e-mail. 
Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop de 
noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en 
deuren te sluiten bij een brand.

Schrijf je dus in via www.be-alert.be en blijf op de hoogte tijdens een noodsituatie!

ANDERE NOODNUMMERS

• Antigifcentrum www.antigifcentrum.be - 070 245 245
• Child Focus www.childfocus.be - 116 000
• Kinder en jongerentelefoon www.awel.be - 102
• Tele-onthaal (Praten is de eerste stap) www.tele-onthaal.be - 106
• Zelfmoordlijn (gratis, 24 u/24, anoniem) www.zelfmoord1813.be - 1813
•Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling www.1712.be - 1712
• DOC STOP (gratis) – centrale dienst om 24u/24 
een identiteitskaart of Belgisch paspoort te 
blokkeren na een diefstal of een verlies. www.docstop.be - 00800 2123 2123
• CARD STOP – centrale dienst voor het blokkeren 
van bank-en kredietkaarten (24u/24) www.cardstop.be  en www.mijnkaart.be - 070 344 344
• Speleohulp www.speleosecours.be - 04 257 66 00
•Veiligheid in het station en op de trein www.belgiantrain.be - 0800 30 230



t Uiteraard houden wij rekening met de corona 
maatregelen. Dus gelieve bij aankomst te bellen aan 
de deur van de bibliotheek – er zal iemand voor jou 
komen openen.
Heeft u 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 
polyvalente zaal van 

de bibliotheek te Brakel

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

Computerkliniek ZATERDAG

24
Oktober

ZATERDAG

14
November

ZATERDAG

12
September

ZATERDAG

28
November

ZATERDAG

26
September

ZATERDAG

10
Oktober

ZATERDAG

5
December

ZATERDAG

12
December
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Seniorenraad Brakel 
helpt, organiseert 
& informeert

HET BESTUUR:
Marnix De Groote, Voorzitter 
0476 33 65 84 - marnix.de.groote@telenet.be
Eric Van Steenberge, Ondervoorzitter
0476 95 40 29 - eric.van.steenberge@skynet.be 
(Afgevaardigde Okra Nederbrakel)
Arno De Taeye, Ondervoorzitter
0475 49 49 42 - arno.de.taeye@telenet.be 
(Afgevaardigde NEOS Brakel)
Marie-Marleen Haegeman, Penningmeester
0494 16 96 99 - marleen.haegeman3@telenet.be 
Jacques Lenvain, Secretaris
0496 57 15 61 - jaak.lenvain@skynet.be 
(afgevaardigde CD&V senioren)
Robert Godijn, Bestuurslid/Public relation
055 42 32 03- Godijn.robert@skynet.be 

Bestuursleden:
Christine Hoekman

0474 65 14 57 - paul-christine@hotmail.be
Anny Labeau

055 42 44-74 - annylabeau@hotmail.com 
Guy Van Den Borre 

0478 24 05 64- guykevandenborre@hotmail.com 
(Afgevaardigde S-Plus)

Marleen Aubeeck 
0479 31 86 59 - Marleen.aubeeck@telenet.be

 (Afgevaardigde VIEF)
Marleen Gyselinck en Marin Devalck, Schepenen
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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….

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



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
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

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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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 !

CONTACT
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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 - 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

CONTACTGESLOTEN OP:
Woensdagnamiddag  8 juli 

Maandag 20 juli
Brugdag

Dinsdag 21 juli
Nationale Feestdag 
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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 augustus 2020 naar de 
Toeristische Dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel 

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

Winnaar vorige wedstrijdvraag: Liselot Vercleyen uit Brakel
(Het juiste antwoord was: Lobé)

Waar in Brakel werd deze foto genomen?

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.

RECYCLAGEPARK BRAKEL

Maak een afspraak via 
www.brakel.be 

of de IVLA-infolijn 0800 90 270


