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Voorwoord
Beste lezer,

Dit boekje heeft tot doel de Brakelse senior op een gevatte manier de weg te wijzen 
naar ontspanning voor geest en lichaam, naar zorg en hulp wanneer nodig.
Het boekje beperkt zich, op enkele uitzonderingen na, tot de grenzen van onze gemeente. 
Er is veel te ontdekken in Brakel en alle informatie is wel ergens aanwezig.
Wat echter de senior het meest aanbelangt, is hier samengebracht 
in een soort vergeet-mij-nietje.
We hopen dat u er vanaf 2015 en vele jaren daarna, nog volop kan van genieten.

Het bestuur.

Het dagelijks bestuur van de seniorenraad van links naar rechts: Herman De Potter (voorzitter), Albert Rubbens, Christine Mornie, 
Marin Devalck (OCMW-voorzitter), Etienne Vanden Haesevelde (penningmeester), Jacques Lenvain, Marleen Gijselinck (schepen bevoegd 
voor senioren), Kimberley Vanlierde (gemeentelijke ambtenaar), Marnix De Groote (ondervoorzitter), Raphäel Van Wijmeersch (secretaris) & 
Ingrid Deloose(ondervoorzitter)
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Pensioen

Er is in België een eerste pijler pensioen voor wie 
gedurende zijn actief leven bijdragen heeft betaald. 
Deze pensioenen worden onderverdeeld in deze 
voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. 
Pensioenaanvragen in de sector der werknemers 
(RVP) of zelfstandigen (RSVZ) kan je indienen bij de 
dienst burgerzaken van jouw gemeente. Voor pen-
sioenaanvragen in de openbare sector gelieve je te 
wenden tot de bevoegde overheid (PDOS).

Daarnaast kan een aanvullend pensioen opge-
bouwd zijn via de tweede en derde pijler. De 
meeste gekende vorm van de tweede pijler is de 
groepsverzekering via het werk.

De derde pijler behoort tot het eigen initiatief van 
elke persoon en bestaat o.a. uit pensioensparen 
en de spaarverzekering die meestal via een bank 
worden geregeld.
Als overlevende echtgeno(o)t(e) kan u onder 
bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen 
krijgen op basis van de activiteit van de overleden 
echtgeno(o)t(e). Dit pensioen wordt niet langer 
betaald als u hertrouwt. U moet het overlevings-
pensioen aanvragen binnen de 12 maanden na het 
overlijden van uw partner.
Weet dat u ten alle tijde voor elke pijler kan 

opvragen hoeveel u voor uw pensioen reeds hebt 
gespaard. Zo kunt u op voorhand heel goed in-
schatten wat uw pensioeninkomen zal zijn.

i
Dienst burgerlijke stand
Marktplein 1- Brakel - 055 43 17 62
Mariepaule.teerlinck@brakel.be
Peter.haegeman@brakel.be
Debby.depessemier@brakel.be

Inkomensvervangende 
tegemoetkomingen

Leefloon
Het leefloon is een onderdeel van het recht op 
maatschappelijke integratie. Hebt u geen inkomen 
of is dit lager dan bepaalde grensbedragen, dan 
ontvangt u onder bepaalde voorwaarden van het 
OCMW een leefloon. 
Ook voor u? Ja, als u geen inkomen hebt of als uw 
inkomen onder een bepaalde grens ligt.

i
Dienst maatschappelijk werk OCMW Brakel
Marktplein 26- Brakel - 055 43 15 09
www.brakel.be/welzijn-en-veiligheid/ocmw 

Inkomen en 
tegemoetkomingen
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Inkomensgarantie voor ouderen
De inkomensgarantie is een financiële tegemoet-
koming aan 65-plussers die niet over voldoende 
middelen beschikken.
Ook voor u? Ja, als u minstens 65 jaar oud bent 
en een te laag inkomen hebt. Ontvangt u al een 
pensioen, een tegemoetkoming aan gehandicap-
ten of een leefloon, dan moet u niets doen. Zodra u 
de vereiste leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op 
inkomensgarantie automatisch onderzocht.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
De tegemoetkoming hulp aan bejaarden wordt 
toegekend aan personen met een handicap vanaf 
65 jaar of ouder met een verminderde zelfred-
zaamheid. De zelfredzaamheid wordt uitgedrukt 
in punten, vastgesteld door de dokter. Krijgt u een 
toekenning, dan kan u ook genieten van een aantal 
sociale voordelen: RVV-statuut, Sociaal tarief, elektri-
citeit, gas en water.
Ook voor u? U bent minstens 65 jaar. Men houdt 
rekening met uw financiële situatie.

i
Dienst burgerlijke stand 
Marktplein 1- Brakel - 055 43 17 62
mariepaule.teerlinck@brakel.be
peter.haegeman@brakel.be
debby.depessemier@brakel.be

Ziekenfondsen

Globaal medisch dossier
Alle medische informatie die over u bekend is, 
wordt verzameld in één globaal medisch dossier 
(GMD). Eén arts is verantwoordelijk voor het beheer 
van het GMD. U krijgt dan meer terugbetaald voor 
consultaties in het huisartsenkabinet dat uw glo-
baal medisch dossier beheert. De vergoeding die 
uw arts hiervoor aanrekent, wordt volledig terugbe-
taald door uw ziekenfonds.
Ook voor u? Ja, iedereen kan bij zijn of haar huisarts 
een GMD laten aanleggen.

i
Bond Moyson 
Marktplein 12 - 09 333 55 00 - fax 055 42 36 21 
vragen@bondmoyson.be - www.bondmoyson.be 
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12. 30 u., behalve 
op woensdag van 9 u. tot 12 u en van 14 u. tot 
16. 30 u. Dinsdag en donderdag op afspraak van 
14 u. tot 16.30 u.
Christelijke mutualiteit 
Marktplein 10 - brakel.mvl@cm.be 
www.cm.be - 09 224 77 22  - Fax 09 234 63 74
Maandag van 13.30 u. tot 16 u. , woensdag van 
9.30 u. tot 12 u. en donderdag van 13.30 u. tot 16 u.
Liberale mutualiteit 
Hoogstraat 5 - 055 42 33 03 - infocomm@libmutov.be
www.liberalemutualiteit.be
Maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 
13 u. tot 17 u., behalve op vrijdag van 8.30 u. tot 
12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Partena ziekenfonds en partners 
Brugstraat 33, 9500 Geraardsbergen - 054 41 20 35
www.partena-ziekenfonds.be
geraardsbergen@partena-partners.be 
Elke dinsdag en donderdag van 9 tot 12.30 u. en 
van 14 tot 17 u.
Vlaams en neutraal ziekenfonds 
Meerbeekstraat 119 - 0486-44 00 96 - www.vnz.be
Woensdag van 16 u. tot 18 u.
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Verhoogde tegemoetkoming
Dankzij de verhoogde tegemoetkoming wordt de 
gezondheidszorg voor sommige bevolkingsgroe-
pen goedkoper: uw persoonlijke bijdrage in de 
medische kosten is lager.
Dit recht wordt toegekend wanneer uw bruto 
jaarlijks gezinsinkomen een bepaald bedrag niet 
overschrijdt. Hebt u recht op de verhoogde tege-
moetkoming dan eindigt de code op kleefvignet 
van het ziekenfonds op 1.
Ook voor u? Bent u op pensioen, weduwe/ weduw-
naar of invalide, dan heeft u mogelijk recht op het 
RVV-statuut. Bent u werkloos of heeft u een laag 
arbeidsinkomen, dan geniet u het Omnio-statuut.

OMNIO-Statuut
Gezinnen met een laag inkomen komen in aanmer-
king voor het OMNIO-statuut. U hebt dan recht op 
de verhoogde tegemoetkoming gezondheidszor-
gen, waardoor uw persoonlijke bijdrage (remgeld) 
bij medische kosten veel lager is. Daarnaast komt u 
in aanmerking voor een aantal specifieke bescher-
mingsmaatregelen zoals de sociale maximumfac-
tuur (zie hieronder).
Ook voor u? Ja, als uw jaarlijks bruto belastbaar ge-
zinsinkomen een bepaald bedrag niet overschrijdt.

Maximumfactuur
Dankzij de maximumfactuur blijven de jaarlijkse 
medische kosten voor elk gezin beperkt tot een be-
paald plafond, afhankelijk van het gezinsinkomen. 
Eens dit plafond overschreden, worden de kosten 
integraal en automatisch terugbetaald.
Ook voor u? Iedereen heeft recht op de maximum-
factuur gekoppeld aan het gezinsinkomen.

Vlaamse zorgverzekering

Bent u zwaar zorgbehoevend, dan kan u via de 
Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming 
krijgen in de kosten voor niet-medische verzorging. 
Zowel bij verblijf thuis of in woonzorgcentrum.
Ook voor u? Ja, indien u aan volgende voorwaar-

den voldoet:
• U bent lid van een erkende zorgkas en hebt hier-
voor uw bijdrage betaald
• U woont sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaande-
ren of Brussel
• U bent zwaar zorgbehoevend. Voor alledaagse 
opdrachten (bv. zich wassen, schoonmaken) moet 
u een beroep doen op familie, vrienden of zorgver-
leners.

Sociale voordelen

Verwarmingstoelage
Heeft u een laag inkomen dan kan u via het OCMW 
een beroep doen op de verwarmingstoelage van 
het stookoliefonds. Hierdoor kan u een deel van de 
hoge energiekosten opvangen. 
Ook voor u?
U behoort tot één van volgende groepen:
• U hebt recht op verhoogde verzekerings- tege-
moetkoming in de geneeskundige verzorging
• Uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen over-
schrijdt een bepaald bedrag niet. U kan de bedra-
gen opvragen bij het OCMW
• U hebt schuldoverlast (u bent in schuldbemidde-
ling of een collectieve schuldenregeling) of kan uw 
verwarmingsfactuur niet betalen
• U maakt gebruik van één van de volgende  
brandstoffen om uw woning te verwarmen: huis-
brandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulk-
propaangas.

i
Bij uw ziekenfonds of OCMW
OCMW Brakel
Marktplein 26 - Brakel - 055 43 15 09
www.brakel.be/welzijn-en-veiligheid/ocmw 

Energielevering, sociale maximumprijs gas 
en elektriciteit
Sommige gezinnen en personen genieten van 
verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, de zoge-
naamde sociale maximumprijzen (vroeger “sociale 
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tarieven” genoemd).
Deze tarieven liggen een stuk lager dan de nor-
male elektriciteits- en gasprijzen. Ook wanneer 
u een budgetmeter hebt, kan u genieten van de 
sociale maximumprijzen als u behoort tot één van 
de categorieën van rechthebbenden.
Het OCMW informeert u over de sociale maxi-
mumprijs en zijn voorwaarden en helpt u bij de 
aanvraag van dit voordeeltarief. De maatschap-
pelijk werker kan eveneens een attest opmaken 
indien u een (equivalent) leefloon geniet zodat u 
recht krijgt op dit voordeeltarief.
Ook voor u?
Ja, als u kan bewijzen dat uzelf of een andere per-
soon die onder hetzelfde dak woont, tot één van 
de volgende groepen behoort:
• Personen met een handicap
• Bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden krijgen
• Personen die een tegemoetkoming voor hulp 
van derden krijgen
• Bejaarden met een gewaarborgd inkomen / 
Inkomensgarantie voor ouderen.
Behoort u niet tot een van de opgesomde groe-
pen, maar meent u toch aanspraak te kunnen 
maken op de maximumprijs voor energie, neem 
dan contact op met het OCMW of rechtstreeks bij 
uw elektriciteits- en gasmaatschappij.

i
Rechtstreeks bij uw elektriciteit -en 
gasmaatschappij of OCMW
OCMW Brakel - Marktplein 26 - Brakel - 055 43 15 09
www.brakel.be/welzijn-en-veiligheid/ocmw 

Sociaal telefoontarief
Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief 
dat door elke telefoonoperator moet toegekend 
worden aan een aantal bevolkingsgroepen.
Ook voor u? Ja, als uw bruto jaarlijks gezinsinko-
men niet hoger 

is dan de grensbedragen bepaald in de regeling 
van verhoogde tegemoetkoming in de gezond-
heidszorg en:
• U ouder bent dan 65 jaar en alleen woont of sa-
men met één of meerdere personen van minstens 
60 jaar. U kan ook samenwonen met uw kinderen 
of kleinkinderen als die laatsten wees zijn of bij 
gerechtelijke beslissing aan de grootouders zijn 
toevertrouwd
• U ouder bent dan 18 jaar met een handicap van 
minstens 66% en alleen woont of samen met ten 
hoogste twee personen of met bloed-of aanver-
wanten van de eerste of de tweede graad
U hebt recht op het sociaal telefoontarief zonder 
inkomensgrens als u tot één van de volgende 
groepen behoort:
• Personen die een leefloon (bestaansminimum) 
ontvangen
• Gehoorgestoorden (een gehoorverlies van 70 
dB voor het beste oor) of personen bij wie een 
laryngectomie (wegname van het strottenhoofd) 
is uitgevoerd
• Militaire oorlogsblinden
• Binnen hetzelfde gezin mag er niet meer dan 
één sociaal telefoontarief zijn.

i
Bij uw telecommunicatieoperator of OCMW Brakel 
OCMW Brakel - Marktplein 26 - Brakel - 055 43 15 09
www.brakel.be/welzijn-en-veiligheid/ocmw
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Thuiszorg
Bij het OCWM kan men terecht voor o.a.: • Warme maaltijden ten huize besteld • Poetsdienst aan bejaarden 
(+ poetsdienst in het kader van de dienstencheques) • Zorgverzekering • Minder Mobielencentrale (de Bel-
auto) Gratis voedselbedeling • Sociale Kruidenier (in samenwerking met OCMW Oudenaarde) • Tewerkstel-
ling Sociaal verhuurkantoor • Budgetbemiddeling • Begeleiding & financieel Maatschappelijke Dienstver-
lening inzake energielevering • Financiële steun • Leefloon • OCMW voor het publiek open alle werkdagen 
van 8u tot 12u en in de namiddag op afspraak.

OCMW Brakel

Voorzitter - Marijn Devalck - 0496 30 73 07 - voorzitter@ocmwbrakel.be

Secretaris - Bianca De Staercke - 055 43 15 08 - bianca.destaercke@ocmwbrakel.be

Financieel beheerder wnd. - Ludo De Smet - 055 43 12 94 - ludo.desmet@brakel.be

Secretariaat
Sofie Destercke - personeelsdienst, belauto, poetsdienst met dienstencheques
055 43 15 09 - sofie.destercke@ocmwbrakel.be
Katrien De Langhe - administratief medewerker - 055 43 15 09 - katrien.delanghe@ocmwbrakel.be

Financiële dienst - Carine Pollez - administratief medewerker - 055 43 15 02 - carine.pollez@ocmwbrakel.be

Sociale dienst
Guy Schittecatte - Hoofd maatschappelijk werker - 055 43 15 03 - guy.schittecatte@ocmwbrakel.be
Elisa De Keyzer - maatschappelijk werker LOI - 055 43 15 05 - elisa.dekeyzer@ocmwbrakel.be
Melissa De Neve - maatschappelijk werker - 055 43 15 04 - melissa.deneve@ocmwbrakel.be
Blijke Eeckhaut - maatschappelijk werker - 055 43 15 07 - blijke.eeckhaut@ocmwbrakel.be
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Andere instanties

Familiehulp Hoofdzetel - Koningsstraat 306 - 1210 Sint-Joost-ten-Node
02 227 40 10 - 02 227 40 39 - info@familiehulp.be - www.familiehulp.be
Landelijke thuiszorg Oost-Vlaanderen - Z.4 Broekooi 105 - 1731 Zellik
02 481 08 60 - fax. 02 481 08 69 - It.hallevilvoorde@ons.be - www.landelijkethuiszorg.be
Bond Moyson Oost-Vlaanderen - Thuishulp - Tramstraat 69 - 9052 Zwijnaarde
09 333 55 00 - fax. 09 333 55 09 - thuishulp.bmovl@bondmoyson.be - www.bondmoyson.be
Solidariteit voor het gezin - Gezins- en bejaardenzorg - Remparden 12 - 9700 Oudenaarde
055 33 44 21 - fax. 055 31 94 19
Familiezorg Oost-Vlaanderen - Zwartezustersstraat 18 - 9000 Gent
09 225 78 83 - fax. 09 225 13 92 - info@familiezorg.be - www.familiezorg.be 

Poetshulp

Poetsdienst van het OCMW met dienstencheques. De poetsdienst 
ontfermt zich over het normale onderhoud van de bewoonde plaatsen. 
Ook voor u? 
Ja, als u wegens gezondheidsproblemen of bijzondere sociale omstandig-
heden tijdelijk of definitief niet (meer) zelf uw woning kan poetsen. 

i
Bij OCMW Brakel
OCMW Brakel - Marktplein 26- Brakel - 055 43 15 09
www.brakel.be/welzijn-en-veiligheid/ocmw 

Andere instanties

Solidariteit voor het Gezin - afdeling Oudenaarde - Poetshulp - Remparden 12 - 9700 Oudenaarde
055 33 44 21 - 055 31 94 19 - solidariteit@svhg.be - www.solidariteit.be
Familiezorg Oost-Vlaanderen - Zwarte Zustersstraat 18 - 9000 Gent
09 225 78 83 - fax. 09 225 13 92 - info@familiezorg.be - www.familiezorg.be 
OZHulp@home
Aalst: Molendries 23 - 9300 Aalst - 078 15 30 91- aalst@oz.be - www.oz.be
Gent: Sint-Lievenslaan 133 - 9000 Gent - 078 15 30 91 - kantoor.gent@oz.be - www.oz.be 
Partena - Dienst voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg
Coupure Links 67 - 9000 Gent - 09 269 85 00 - dmw@partena-partners.be - www.partena-partners.be
Neutraal ziekenfonds Vlaanderen - Dienst voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg
Statieplein 12 - 9300 Aalst - 078 15 23 50 - thuiszorg@nzvl.be -www.nzvl.b
Bond Moyson Tramstraat 69 – 9052 Zwijnaarde – 09 333 55 00 – thuishulp.bmovl@bondmoyson.be
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Maaltijden

Kan u door invaliditeit, ziekte of andere redenen (al dan niet tijdelijk) niet zelf koken, dan kan u maaltijden 
aan huis laten leveren door het OCMW.
Ook voor u? Ja, als je wegens gezondheidsproblemen of bijzondere sociale omstandigheden tijdelijk of 
definitief nood heeft aan warme maaltijden.

Personenalarm

Een personenalarm  biedt extra veiligheid indien u regelmatig  
alleen bent of een verhoogd valrisico heeft. In geval van nood kan u 
met een druk op de knop van de zender in contact komen met een 
alarmcentrale. Deze verwittigt uw familie, buren of vrienden van uw 
noodtoestand, zodat zij u ter hulp kunnen komen.Met een personen-
alarmsysteem kan u zelfstandig wonen en toch gemakkelijk om hulp 
vragen als er iets gebeurt.

i
Bij de sociale dienst van uw ziekenfonds 

Oppashulp

De oppashulp helpt mensen in het dagelijks thuis wonen. Naast toezicht en ondersteuning vormt gezel-
schap een bijzonder pluspunt. 
Ook voor u? Iedereen die om een fysieke of psychische redenen ondersteuning nodig heeft om thuis te 
blijven wonen

i
Bij uw ziekenfonds 
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Partners in thuiszorg
PWA (plaatselijke werkgelegenheidsagentschap)

Tegen een kleine vergoeding kan het PWA een 
handje helpen bij:
• Thuishulp met huishoudelijk karakter
• Hulp voor het klein tuinonderhoud
• Hulp voor de bewaking of de begeleiding van 
zieken en kinderen
• Hulp voor het verrichten van administratieve 
formaliteiten
De betaling gebeurt met PWA-cheques.
Ook voor u? Het PWA is voor iedereen.

i
PWA Brakel
Marktplein 1 – 055 42 69 79 – pwa@brakel.be
Dinsdag en donderdag van 8 u. tot 12 u., 
woensdag van 8u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.

Vzw Grijkoort – begeleid werk

Grijkoort is in de laatste jaren binnen de regio uit-
gegroeid tot een belangrijke partner op het vlak 
van begeleiding van personen die het moeilijk 

hebben op de arbeidsmarkt.
De organisatie stelt zich tot doel voor kansarmen 
en laaggeschoolden op de arbeidsmarkt sociale in-
tegratie te bewerkstelligen. Hiertoe organiseert de 
organisatie opleiding, begeleiding, tewerkstelling 
en arbeidsmatige activiteiten

i
Tuin-, park- en plantsoenonderhoud bos- en 
natuurbeheer / renoveren van woningen, van 
ruwbouw tot afwerking
Vzw Grijkoort begeleid werk – Peperstraat 8 – 9600 
Ronse – 055 23 24 56 – www.grijkoort.be 

Strijkwinkel

U brengt gewassen en gedroogde broeken, hem-
den, lakens en ander strijkgoed naar de strijkwinkel 
en kan het na enkele dagen weer netjes gestreken 
afhalen. U kan bij de strijkwinkel ook terecht met 
uw herstelwerk, nieuwkuis. U betaalt met diensten-
cheques.
Ook voor u? Ja, de strijkwinkel is er voor iedereen
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i
Vzw Grijkoort begeleid werk - Marktplein 20 - 0472 
63 68 46 - annick.leytens@grijkoort.be 
Maandag, dinsdag en donderdag van 8 u. tot 18 u. 
woensdag van 7.30 u. tot 12 u. & vrijdag van 7.30 u. 
tot 16 u.

Lenen, kopen en huren 
van hulpmiddelen

Aangepast materiaal in huis hebben is niet alleen 
belangrijk voor diegene die speciale zorgen nodig 
heeft, maar ook voor familie en de mantelzorger. 
Bij de uitleendienst kan u materiaal (ziekenhuisbed, 
rolstoel, krukken, glucosemeter..) huren en kopen. 
Alle ziekenfondsen (Bond Moyson, Christelijke Mu-
tualiteit, Liberale mutualiteit, Partena Ziekenfonds, 
Vlaamse en Neutraal ziekenfonds) leveren diensten 
met betrekking tot lenen, kopen en huren van 
hulpmiddelen of zullen u doorverwijzen naar een 
van hun thuiszorgwinkels in de regio.

Thuiszorgwinkels

Bond Moyson 
Buke 21 - 9620 Zottegem - 09 333 55 00 (optie 2) 
www.bondmoyson.be
Christelijke mutualiteit 
L. De Metsstraat 15 - 9620 Zottegem - 09 242 43 44
Deinzestraat 156 - 9700 Oudenaarde
www.thuiszorgwinkel.be 
Liberale mutualiteit 
Sint-Bernadettestraat 73 - 9000 Gent - 09 259 1329
www.libmutov.be
Partena ziekenfonds 
Sluisweg 2 bus 4 - 9000 Gent - 09 269 32 70 
www.partena-partners.be 
Vlaams en Neutraal ziekenfonds 
078 15 98 15 - www.vnz.be

Bijkomend kan u in Brakel ook terecht bij het 
Wit Gele Kruis 
Neerstraat 17 - Brakel - 055 42 68 01 - www.wgkovl.be
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Wonen
Levenslang veilig en comfortabel wonen

Premies van de gemeente
Algemene website voor alle premies 
www.hetportaal.be/premies/Brakel

Aankooppremie
De gemeentelijke premie is ingesteld voor de 
aankoop van een bescheiden huis of appartement. 
Wie de premie ontvangt, dient de eigendom zelf te 
bewonen. Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn 
dan een bepaald bedrag.
Mindervalide
De gemeente Brakel biedt een toelage aan de 
moeders of de personen die de opvoeding en de 
verzorging van een mindervalide op zich nemen.
Saneringspremie
Een persoon of gezin met een beperkt inkomen 
kan van de gemeente een saneringspremie beko-
men op voorwaarde dat de persoon in aanmerking 
komt voor een verbeteringspremie van het Vlaams 
Gewest.

i
Financiële dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
joris.bakkaus@brakel.be - lien.decock@brakel.be 

Premie voor superisolerende beglazing
Het gemeentebestuur verleent een premie voor 
het vervangen van enkel glas door superisolerend 
glad en voor het vervangen van dubbel glas door 
superisolerend glas in woningen.
Premie hemelwaterinstallatie en/of 
infiltratievoorziening 
Het gemeentebestuur verleent voor een bestaand 
gebouw of bij verbouwing van een bestaand 
gebouw, een subsidie voor de aanleg van hemel-
waterinstallatie en/ of infiltratievoorziening. Deze 
installaties moeten voldoen aan de voorwaarden:

• Voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn 
in de “Krachtlijnen voor een geïntegreerd riolerings-
beleid in Vlaanderen”.
• Technische voorwaarden van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwa-
terputten e.a. (5 juli 2013).
Premie voor kleine landschapselementen
Het gemeentebestuur van Brakel beslist om een 
toelage uit te keren, binnen de perken van de 
daartoe op de begroting voorziene middelen, voor 
de aanplant en het onderhoud van landschappelijk 
waardevolle punt- en lijnvormige landschapsele-
menten om zo de aantrekkelijkheid van de landelij-
ke omgeving te verhogen. 

i
Milieudienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel
055 43 17 60 - milieu@brakel.be
jonathan.verspeeten@brakel.be

Premie klein comfort wonen
Om in aanmerking te komen voor de toelage moet 
de woning aan volgende voorwaarden voldoen:
• Het moet gaan om een eengezinswoning die als 
effectieve hoofdverblijfplaats volledig in de ge-
meente Brakel is gelegen
• De woning mag niet onbewoonbaar of onverbeter-
baar verklaard zijn door de daartoe bevoegde overheid
• Op het ogenblik van de uitvoering van de werken 
moet de woning minstens 30 jaar oud zijn.
• De woning is niet uitgerust met één van de volgen-
de voorzieningen: wc met spoeling, ligbad of douche.

i
Ruimtelijke ordening en stedenbouw 
Marktplein 1 - 9660 Brakel - 055 43 17 58
stedenbouw@brakel.be - sarah.vanmuylem@brakel.be
christelle.demooi@brakel.be 
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Vlaamse premies
Contact : wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be
• Aanpassingspremie voor woningen van 65 plus-
sers met beperkt inkomen. Premie bedraagt maxi-
maal € 1.250.
• Verbeteringspremie voor woningen voor perso-
nen met een beperkt inkomen
• Renovatiepremie
• Huursubsidie / verhuispremie voor personen met 
een laag inkomen
• Korting op onroerende voorheffing voor energie-
zuinig wonen. Contact : info@vea.be
• Gratis putwateronderzoek. Contact : info@vmm.be
• Verwarmingstoelage voor personen met een be-
perkt inkomen. Contact : info@vf-fc.be
• Woningaanpassingspremie voor personen met 
een handicap Contact : informatie@vaph.be

i
Dienst openbare werken 
Marktplein 1 - 9660 Brakel - 055 43 17 59
rut.vanderstraeten@brakel.be
sybille.coesens@brakel.be 

Premies van netwerkbeheerder Eandis

i
Postbus 10020, 2800 Mechelen.
Tel : 078 35 35 34 - reg@eandis.be - www.eandis.be

Premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie
Volgens de RD-waarde bedraagt de premie tot € 8 
per vierkante meter indien door een erkend aanne-
mer wordt uitgevoerd.
Premie voor een condensatieketel (enkel voor 
beschermde klanten)
Premie bedraagt tot € 800 per condensatieketel.
De premie kan maximaal € 1.700 per woning 
bedragen. Best voorafgaandelijk informatie vragen 
aan installateur
Premie Energieprestatiepeil met 
of zonder zonneboiler
Te bevragen bij netwerkbeheerder of installateur

Federale belastingverminderingen 
BTW tarief van 6% voor de renovatie van woningen 
ouder dan 5 jaar.
• Voor de plaatsing van dakisolatie een verminde-
ring van 30% met een maximum van € 3040 per 
woning
• Voor inbraak- en brandpreventie tot 30% met een 
maximum van € 750.

Woonzorgcentra en serviceflats

Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang 
en verzorging aan ouderen. Er kan ook een dag-
verzorgingscentra of centrum voor kortverblijf aan 
verbonden zijn.
U bent 65 jaar of ouder. Uw woning wordt te groot 
of is oncomfortabel, u voelt zich niet meer veilig en 
geborgen. Een serviceflat is een mooie oplossing. 
Een serviceflat is een appartementencomplex 
met geheel zelfstandige seniorenwoningen, waar 
u gebruik kan maken van een uitgebreid diensten-
pakket

Woonzorgcentra
’t Neerhof: Jacqueline Vermassen
Nieuwstraat 67 - 9660 Brakel - 055 42 49 24
Najaarszon: Linda Lemaitre
Kasteelstraat 50 - 9660 Brakel - 055 43 27 90
linda.lemaitre@najaarszon.be
Assistentiewoningen ‘De Rijdt’: Tracy Debacker
055 43 27 93 - tracy.debacker@najaarszon.be 
Sint - Franciscustehuis: Pierre Ghys en Leen Van 
Der Linden - Sint-Martensstraat 3 - 9660 Brakel
055 43 21 11 - pg@sintfranciscustehuis.be 
lvdl@sintfranciscustehuis.be
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Mobiliteit
Belauto (OCMW)

Alle Brakelaars, gepensioneerd of zij die we-
gens omstandigheden geen gebruik kunnen 
maken van het openbaar vervoer, kunnen 
gebruik maken van de belauto.
De belauto voert u overal naartoe, zoals  
familiebezoek, ziekenhuisbezoek, bood-
schappen en allerhande uitstappen.
De belauto komt u thuis ophalen en brengt 
u terug naar huis. De prijs per afgelegde 
kilometer bedraagt € 0,27. Het lidgeld kost in 
2015 € 10. De belauto is iedere voormiddag 
bereikbaar van 9 u. tot 12 u.

i
Bij OCMW Brakel
OCMW Brakel - Marktplein 26- Brakel
055 43 15 00
www.brakel.be/welzijn-en-veiligheid/ocmw 
blijke.eeckhaut@ocmwbrakel.be

Andere diensten die vervoer 
voor senioren of medisch ver-
voer aanbieden

Bepaalde ziekenfondsen hebben een be-
perkte vrijwilligersdienst voor vervoer van 
patiënten. Gelieve in nood voor vervoer uw 
ziekenfonds daarover te raadplegen. 

i
Bij uw ziekenfonds

Parkeerkaart voor mindervaliden

Met een parkeerkaart mag u parkeren op de 
voorbehouden plaatsen voor gehandicapten, 



in een blauwe zone en gratis in de meeste gemeenten.
U heeft recht als u officieel erkend bent als invalide of persoon met een handicap met blijvende invaliditeit:
• van 50% of meer (invaliditeit van de onderste ledematen)
• van 80% of meer (andere invaliditeit)
• van 50% of meer als oorlogsinvalide (burgerlijk of militair)
• van 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten op rubriek mobiliteit bij de FOD sociale 
zekerheid.
Voor een mindervalidenparkeerplaats aan uw woning moet u steeds aanvraag doen op het college van 
burgemeester en schepenen. Het gemeentebestuur in samenwerking met de politie volgt deze procedure 
op.

i
Dienst burgerlijke stand - Marktplein 1- Brakel
055 43 17 62
mariepaule.teerlinck@brakel.be
peter.haegeman@brakel.be
debby.depessemier@brakel.be
www.brakel.be

Openbaar vervoer

NMBS
De dichtstbijzijnde stations in de buurt van Brakel zijn: Lierde, Geraardsbergen, Zottegem, Ronse en Ou-
denaarde. Bent u 65 jaar of ouder? Dan reis je extra voordelig met het seniorenbiljet van NMBS. Je betaalt 
slechts € 6 (tarieven kunnen door NMBS aangepast worden) voor een heen-en terugreis in heel België.
Op weekdagen geldig vanaf 9 u., in het weekend is er geen uurbeperking.

De Lijn
Als u 65-plus bent en in het bezit bent van een MOBIB-kaart kan u tot en met 31 augustus 2015 gratis met 
De Lijn blijven rijden. Daarna moet u betalen voor uw rit.
U kan een jaarabonnement van 50 euro nemen, een Lijnkaart, sms-ticket of biljet gebruiken.
65-plussers die op een jaar tijd 17 keer reizen met de bus of tram, is een jaarabonnement het voordeligst. 
Een biljet voor een enkele rit kost voortaan 3 euro, een sms-ticket 1,80 euro (+ 0,15 voor de aanvraag-sms) 
en met een lijnkaart betaal je 1,40 euro. Voortaan betalen reizigers voor 60 minuten rijden i.p.v. het aantal 
zones.
Ook voor u? Meer info kan u bekomen bij de lijn www.delijn.be 

i
Bij de lijn www.delijn.be. Bij de MIVB (Brussel) www.mivb.be kan u als 65-plusser een jaarabonnement 
kopen voor € 60 en bij TEC in Wallonië voor € 36 www.infotec.be 
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Vrije tijd
Seniorenverenigingen

OKRA Everbeek
Etienne De Cock - Poerensberg 4 - 055 42 63 75 
etienne.de.cock@telenet.be 

OKRA Everbeek St. Marie
Roger Wauters - Tiep-Tiap 3 - 055 42 45 74 
wauters.roger@hotmail.com

OKRA Opbrakel
Mariette Hoeckman – Sint-Martensstraat 31 
055 42 48 81

OKRA Zegelsem
Leon De Geeter - Oudenaardsestr. 31 - 055 42 52 17

OKRA Nederbrakel
Vic Beetens - Valkenstraat 31 - 055 42 19 58 
vic.beetens@skynet.be 

OKRA Sport Brakel
Vic Beetens - Valkenstraat 31 - 055 42 19 58 
vic.beetens@skynet.be 

OKRA Elst
Albert Rubbens - Twaalfbunderstr. 48 - 055 42 36 30

Liberale gepensioneerdenbond
Etienne Vanden Haesevelde
Molenberg 30 - 055 42 39 92

S-Plus
Raphaël Van Wijmeersch
Bijstierstraat 2 - 0498 06 48 44
raphael_van_wijmeersch@skynet.be

CD&V Senioren
Jacques Lenvain
Vossenbroekstraat 28 - 0495 57 15 61 
jaak.lenvain@skynet.be

Seniorenraad

De seniorenraad en het dagelijks bestuur hebben 
als doel en bijzonderste taken:

1. Formuleren van door de seniorengemeenschap 
gedragen adviezen en opvolging van de respons 
van de bevoegde instanties.

2. Seniorenverenigingen aanmoedigen bij het or-
ganiseren van activiteiten en bij hun werking in het 
algemeen.

3. Rechtstreeks contact houden en luisteren naar de 
seniorengemeenschap door het organiseren van 
een aantal activiteiten (wandelen, fietsen, aerobic, 
zwemmen, seniorennamiddag, bezoek aan rust-
huizen). De activiteitenkalender is te bekomen op 
dienst toerisme of op www.brakel.be 

4. De bevoegde instanties adviseren bij het toeken-
nen van subsidies voor seniorenverenigingen.

5. Synergieën zoeken met andere adviesraden.
De werking van de seniorenadviesraad is verder 
verduidelijkt in het ‘Algemeen reglement betreffen-
de de gemeentelijke adviesraden’ en in het ‘huis-
houdelijk reglement seniorenraad’. 
Deze reglementen zijn beschikbaar op www.brakel.
be - codex gemeentelijke reglementen. 
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Bibliotheek

In de bib kan je terecht voor het ontlenen van 
boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, luisterboeken en 
pc-games. Je vindt er een antwoord op heel wat 
informatievragen. Diverse kranten en tijdschriften 
kunnen geraadpleegd worden, binnenkort ook 
online via Kiosk.
Er staan drie internet computers gratis ter beschik-
king, maar ook met je eigen tablet of smartphone 
kan je via wifi op internet.
Dankzij de bib kan je ook thuis gratis gebruik ma-
ken van het grote krantenarchief van GoPress. Vraag 
je inlogcode aan de balie.
De bib organiseert ook regelmatig auteurslezingen, 
concerten, filmvoorstellingen, ... Bovendien is de 
bib een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en 
oud. Je bent er altijd welkom!
Al eens met uw kleinkind naar de bib geweest om 
er zijn eerste leesboekje te zoeken?
Houdt u van klassieke, jazz, pop of wereldmuziek, ... 
het is er allemaal te vinden. Boeken.. teveel om 

op te noemen van literatuur, spannende romans, ge-
schiedenis tot populaire wetenschappelijke boeken.
En voor de senioren is het allemaal gratis met uit-
zondering van een kleine kost voor cd’s en dvd’s. 
Ga eens neuzen in de bibliotheek! Het personeel zal 
er al je vragen beantwoorden. 

i
Tirse 1 - Brakel - 055 42 12 45 
brakel@bibliotheek.be 
www.bib.brakel.be
http://bibbrakel.blogspot.com
Dinsdag van 16 u. tot 20 u., woensdag van 10 u. tot 
12 u. en van 13 u. tot 18 u., donderdag van 16 u. tot 
20 u., zaterdag van 9 u. tot 12 u.
en zondag van 10 u. tot 12 u.

Cultuur

De gemeentelijke dienst cultuur maakt u wegwijs 
in de activiteiten , het aanbod van de verenigingen 
en nuttige adressen.
Samen met de culturele raad of de werkgroepen 
helpt de cultuurdienst bij de organisatie van: Open 
monumentendag - Festival van Vlaanderen - Brake-
liana (Brakelse verenigingen stellen zich voor) - 11-
juli viering - Beiaarddag en beiaardconcerten
Info over de activiteiten vindt u in de gedrukte ac-
tiviteitenkalender van de cultuurraad of de digitale 
kalender “uit in Brakel” op www.Brakel.be

i
Dienst Cultuur - Marktplein 1- Brakel
055 43 17 63
toerisme@brakel.be
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Sport

Sporthal De Rijdt / Sportdienst
Als u regelmatig beweegt, voelt u zich lichamelijk en geestelijk beter, waardoor u fitter blijft en comfortabe-
ler ouder wordt. De gemeentelijke sportdienst en de seniorenadviesraad werken jaarlijks een sportaanbod 
uit op maat van 55-plussers. Samen met andere senioren kan u kennis maken met bv. wandelen, fietsen, 
petanque, zwemmen, BBB - total body, gym -curling. Daarnaast kan u als senior nog aansluiten bij tal van 
andere sportclubs waarvan een aantal werkzaam zijn in de sporthal “de Rijdt”. De sportdienst kan u even-
eens in contact brengen met tal van Brakelse sportclubs. 

i
Sporthal de ‘Rijdt’ - Jagersstraat 64 - 055 42 31 98 - wim.dewael@brakel.be - ben.devlieger@brakel.be
Maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 23 u., zaterdag van 9 u. tot 22 u. en zondag van 9 . tot 12 u.

Zwemmen
Op bepaalde maandagen van het jaar promoot de seniorenadviesraad het zwemmen onder het motto 
“zwemmen voor senioren is ideaal voor het verbeteren van de algemene conditie, het verhogen van de 
mobiliteit en het versoepelen van de gewrichten. Een sport waarbij de kans op blessure ongeveer nihil is. 
Meer informatie in de sportelkalender van de seniorenadviesraad te verkrijgen bij de gemeentelijke ambte-
naar en sportdienst van de gemeente.

i
Zwembad Poseidon - Geraardsbergsest. 31 - 055 42 46 48 - fax 055 42 70 63 - zwembad.poseidon@skynet.be
Senioren - Markplein 1 - 055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  
19-20.45u. 18 -20.45u.  14 -20.45u. 19 -20.45u.  16-20.45u. 10-11.45u. 9 -11.45u.
     14-17u.
Middagzwemmen:
12-13u. 12-13u. - 12-13u. 12-13u. - -

Tijdens schoolvakanties:
14-20.45u. 14-20.45u. 14-20.45u. 14-20.45u.  14-20.45u. 10-11.45u. 9-11.45u.
     14-17u.
Seniorenzwemmen:  tijdens schoolvakanties 
16 - 17u. - - 13 -14u.
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Vrijwilligers

55-plussers beschikken over een enorm potentieel 
op het vlak van kennis, levenservaring en maturiteit. 
Daarom is vrijwilligerswerk echt iets voor senioren. 
Uw dynamisme en inzet is voor vele organisaties 
van onschatbare waarde. In ruil krijgt u waardering 
en een fijne vriendenkring. Kies uw vereniging, 
biedt u aan en vraag in ruil een vrijwilligersverze-
kering. Mutualiteiten, adviesraden of gemeente 
kunnen u hierbij helpen. 

Toerisme
Bij VVV-toerisme kantoor kan u terecht voor toeristi-
sche informatie, info logies, brochures van Brakel en 
allerhande fiets-, wandel -, mountainbike-, ruiter- en 
menroutes.
Brakel is een grabbelton aan activiteiten:
• Ovenmuseum Elst
• Kinderboerderij Diggie
• Vlaanderen mooiste Wandeltocht (april)
• De Everbeekse wandeltochten (juli)
• Geutelingenfeesten in Elst (februari)
• Walmkenbrand in Parike (februari)
• De ruiterommegang:
Michelbeke (juni) -Nederbakel (juli)
• De kasseifeesten in Zegelsem (september)

Ben je een fietser:
Teirlinckroute, Mountainbikeroute - Fietsnetwerk 
Vlaamse Ardennen

Wandelen:
Geutelingenpad - Toeppad - Everbeekpad - Zwalm-
pad - Zwalmbronnenpad - Tweebossenpad - Walm-
kenbrandpad - Sigelshempad - Taalgrenswandel-
route - Groene halte wandelroute - Wandelnetwerk 
getuigenheuvels

Groepsuitstap Brakel en Maarkedal:
Rondleiding door Brakel, bezoek aan mattentaar-
tenbakkerij met degustatie en bij gunstig weer 
wordt het natuurpark “Top Bronnen” ook bezocht. 

Daarna kan er een keuze gemaakt worden om een 
bezoek te brengen aan: een artisanale kaasmakerij, 
bedrijfsbezoek waterkersgrachten, een ambach-
telijke koffiebranderij of een brouwerijbezoek met 
degustatie van streekbieren.

i
Dienst Toerisme - Marktplein 1 - Brakel
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be 

Vorming

Computerlessen
De seniorenadviesraad heeft in samenwerking met 
het OCMW meermaals succesvolle computerles-
sen georganiseerd. De lessen zijn meestal gericht 
op elementaire zaken zoals gebruik van e-mail en 
internet. Deze lessen zullen in de mate van het mo-
gelijke ieder jaar opnieuw worden georganiseerd.

i
Senioren- Marktplein 1 - Brakel
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be 
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Feestelijkheden

Huwelijksjubilea

Echtparen die 50 (goud), 60 (diamant), 65 (briljant), 70 (platina) en 75 (radium) jaar gehuwd zijn, kunnen 
officieel door het gemeentebestuur worden gevierd. Het gemeentebestuur neemt contact met de 
jubilarissen ongeveer 3 maand voor de datum van de viering. 

100-jarigen

Enkele weken voor de verjaardag neemt de dienst burgerzaken contact op met de jarige en wordt een 
datum afgesproken. De viering kan plaatsvinden in het gemeentehuis of bij de jarige thuis. In het ge-
meentehuis biedt het gemeentebestuur een receptie en een bloemstuk aan. 
Het Koninklijk Paleis biedt eveneens een geschenk aan. 

i
Bevolking / burgerlijke stand 
Marktplein 1 - Brakel
Hilde Vandecatsye
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
Debby De Pessemier
055 75 57 77 - debby.depessemier@brakel.be 

Seniorennamiddag 

Elk jaar op de 3de vrijdag van november organiseert de seniorenraad een seniorennamiddag. 
Muziek, zang en dans staan die dag centraal en in de pauze wordt gratis een kop koffie en mattentaart 
aangeboden.

i
Senioren- Marktplein 1- Brakel
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be 
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Gezondheid

Preventie gezondheidsacties

Het gemeentebestuur waakt mee over uw gezondheid. In samenwerking met “Logo gezond +” plannen wij 
jaarlijks acties rond onder meer gezondheidsdoelstellingen:
• Preventieve strijd tegen de meeste voorkomende kankers (borstkankeropsporing en darmonderzoek)
• Meer bewegen en een gezonde evenwichtige voeding (valpreventie, veilig fietsen enz.)
• Tabakspreventie

Vaccinaties

Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opnieuw opduikt. Elke winter krijgen 
gemiddeld 1 op de 10 mensen de griep. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommige 
mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Laat u tussen midden oktober en midden november vac-
cineren. Zolang het griepvirus niet is doorgebroken, blijft vaccinatie nuttig. Het vaccin beschermt pas na 2 
weken en is maar goed voor één winterperiode. De griepprik is sterk aanbevolen voor:
• Personen ouder dan 65 jaar
• Al wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis zijn opgenomen
Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn.

i
Bij uw huisarts of www.griepvaccinatie.be 

Ziekenzorg CM

In de mate dat ziekenzorg CM over vrijwilligers beschikt kan u “sociaal” ziekenbezoek en mantelzorg aan-
vragen. Ziekenzorg CM organiseert bijeenkomsten, vormingsmomenten en ziekenreizen. Iedereen kan lid 
worden van ziekenzorg CM als vrijwilliger of als behoeftige persoon.

i
Voorzitter Paula Vlerick - Tirse 9 / 0002 – 9660 Brakel - 055 42 17 88 - www.ziekenzorg.be 

Thuisverpleegkundigen

Hebt u thuis verpleegkundige zorg nodig, dan kan u een beroep doen op een dienst voor thuisverpleging 
of een zelfstandige verpleegkundige. 

i
Bij uw huisarts of ziekenfonds
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Politie en Brandweer
Lokale politie

De politie van Brakel is ingelijfd bij de zone Brakel, 
Maarkedal, Zwalm, Horebeke. Brakel is verder on-
derverdeeld in vier wijken (zie verder).
De lokale politie Brakel kiest voor de implementatie 
van de gemeenschapsgerichte politiezorg en dit in 
alle basisfunctionaliteiten. Er zijn zes basisfunctiona-
liteiten: nl. onthaal, interventie, wijkwerking, politio-
nele slachtofferbejegening en lokale opsporing en 
onderzoek. Het hoofdcommissariaat van de zone 
is gelegen te Brakel. Dit is ook de plaats waar de 
wijkagenten kunnen worden aangetroffen.

i
Lokale politie Brakel - Jagersstraat 29 -Brakel - 055 
42 60 00 - 055 43 16 58 - info@pzbrakel.be
Meer info over de politie en zijn diensten kan u 
terecht op www.lokalepolitie.be/5426/home.html
Alle werkdagen van 8 u. tot 19 u., zaterdag van 9 u. 
tot 12 u. en op afspraak

Wijkwerking lokale politie Brakel
De wijkagent is “oor en oog” van de politie en heeft 
twee motto’s: “kennen en gekend worden”, samen-
werken aan veiligheid.
De wijkwerking zal onder meer bijdragen tot:
• Verzamelen van alle nuttige inlichtingen, bijzon-
derheden en problemen eigen aan de wijk.
• Bemiddelen bij burengeschillen en plaatselijke 
ongemakken
• Luisteren naar klachten en grieven van de bevolking

• Het signaleren van schade aan straatmeubilair, 
verkeersborden, slechte staat van het wegdek, 
sluikstorten..
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HOOFDINSPECTEUR
wijkcoördinator 
Hans Verbeurgt
diefstalpreventieadviseur: 
hans.verbeurgt@pzbrakel.be

WIJKINSPECTEURS: 

Nederbrakel
Ronny De Ruyver
wijk.brakel@pzbrakel.be

Michelbeke - Sint-Maria-
Oudenhove - Nederbrakel
Ellen Wijnant 
wijk.brakel@pzbrakel.be

Elst - Zegelsem - Opbrakel
Marnic De Pessemier 
wijk.brakel@pzbrakel.be

Everbeek - Parike
Yves Liedts
wijk.brakel@pzbrakel.be



Beveiliging van de woning
Afwezigheidstoezicht - Vakantietoezicht
Afwezigheidstoezicht betekent dat de politie 
tijdens uw vakantie of langdurige hospitalisatie 
op onregelmatige tijdstippen uw woning aan de 
buitenzijde controleert op eventuele sporen van 
inbraak, op onvoldoende of slecht gesloten ramen, 
deuren, garages, enz. 
Deze dienstverlening is gratis. Dit toezicht geeft 
echter geen aanleiding tot het verhalen van aan-
sprakelijkheid op de politieoverheid en haar 
aangestelde bij eventuele incidenten.

Nog enkele tips :
• Kondig uw afwezigheid niet aan via sociale web-
sites op het internet. Zeg alleen aan personen die je 
echt vertrouwt dat je een tijdje afwezig zult zijn.
• Zorg ervoor dat uw brievenbus dagelijks wordt 
geledigd. Vraag ook om het gras af te maaien, de 
rolluiken af en toe op te halen en neer te laten en 
‘s avonds het licht aan te doen. 
• Laat geen waardevolle voorwerpen in huis achter. 
• Immobiliseer achtergebleven vervoermiddelen. 
Op de website van “veilige woning” vind je allerlei 
tips om je woning te beveiligen tegen inbraak en 
brand

Om het afwezigheidstoezicht aan te vragen heeft 
u de volgende mogelijkheden:
• De “manuele” procedure: vul een aanvraagformu-
lier in (elektronisch te downloaden of te verkrijgen 
op het commissariaat) Breng dit ten laatste 1 week 
voor vertrek binnen op het zonecommissariaat te 
Brakel, Jagersstraat 29. Dit kan tijdens de 
openingsuren.
• De “elektronische” procedure: Het afwezigheid-
stoezicht kan eveneens online aangevraagd wor-
den via Police-on-web.

Brandweer

Brand en medische noodsituaties - 100 of 112
Naast het blussen van branden staat de brandweer 
voor tal van andere zaken in zoals preventie en 
bijzondere interventies:
- Hulpverlening bij ontploffing
- Bevrijden van personen
- Bevrijden slachtoffers
- Opruimen belemmering op de rijweg, die gevaar 
oplevert
 - Interventie in gebouw van schadelijke gassen
 - Interventie bij overstroming of ramp
 - Onschadelijk maken of vernietigen van wespen  
   en bijennesten of zwermen die gevaar meebrengen

i
Brandweer Brakel - Neerstraat 97-9660 Brakel
oproepnummer: 100 of 112
Kazerne (niet permanent bemand): 055 43 13 13 
Dienstchef Rudy Sadones - 0486 88 44 84
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Levenseinde
Palliatieve zorgen

Het forfait palliatieve zorg is een tegemoetko-
ming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en 
hulpmiddelen die vereist zijn voor de thuisverzor-
ging van palliatieve patiënten. Deze kan tot 2 maal 
verleend worden.

i  
Bij uw huisarts of ziekenfonds 

Een testament opmaken

Na overlijden van één van de echtgenoten wordt 
in de tegenwoordige wetgeving bepaald dat de 
langstlevende, behalve de volle eigendom van zijn 
eigen helft van het gemeenschappelijk vermogen, 
ook het vruchtgebruik over de helft van de ge-
meenschap van de overleden echtgenoot krijgt. 
De kinderen krijgen alleen de ,,blote’’ eigendom 
daarvan. 
De langstlevende houdt met andere woorden de 
halve erfenis in handen en de andere helft mag hij/
zij “als een goede huisvader” blijven gebruiken tot 
zijn/haar dood
De schrijnendste problemen worden daardoor ver-
meden. De overlevende partner kan door zijn/haar 
kinderen niet meer verplicht worden de ouderlijke 
woonst te verkopen omdat de kinderen hun deel 
opeisen. Maar toch zijn niet alle mogelijke proble-
men daarmee van de baan. Stel dat een overleven-
de partner nog relatief jong is, het vermogen te 
klein is...
In sommige gevallen, kan een echtpaar alsnog 
door een huwelijkscontract laten bepalen dat de 
langstlevende partner het hele vermogen in volle 
eigendom krijgt. De kinderen komen dan pas aan 
bod als ook de overblijvende partner overlijdt. Het 
nadeel is echter dat dan twee keer erfenisrechten 
betaald moeten worden. Bij het overlijden van de 

langstlevende betalen de kinderen op hun beurt 
successierechten op het deel van de erfenis waarop 
de langstlevende echtgenoot eerder al betaalde.
Ook dat soort problemen kan worden vermeden 
door een ,,meerkeuze’’-huwelijkscontract aan te 
gaan. Zo’n ,,alternatief’’ huwelijkscontract is een 
minder bekende formule, waarbij de langstlevende 
partner binnen de drie maanden na het overlijden 
zelf kan beslissen of de gewone erfenisregels spe-
len en de kinderen dus meteen hun deel krijgen, of 
niet.
De mogelijkheden zijn eindeloos. Het aantal alter-
natieven dat voor de overlevende openstaat, moet 
wel in de akte worden geëxpliciteerd. Bovendien 
kun je bepalen welk stelsel van toepassing is als de 
betrokkene om welke reden ook binnen de vastge-
stelde periode geen beslissing neemt (mogelijk om 
de kinderen niet al te erg voor het hoofd te stoten).
Echtparen die al een huwelijkscontract zijn aange-
gaan, moeten zich geen zorgen maken. Zij kunnen 
het ,,keuzebeding’’ in hun bestaand contract laten 
opnemen. 
Een voorbeeld van een” huwelijkscontract met 
keuzebedingen” kan u bij elke notaris verkrijgen of 
van het internet downloaden.

Wilsverklaring

Negatieve wilsverklaring
Je wil later (bepaalde) medische handelingen en 
onderzoeken weigeren en in geval je zelf op dat 
moment niet meer in staat zou zijn om dit te doen, 
kan je een negatieve wilsverklaring opstellen. Daar-
in duidt je een formele vertegenwoordiger aan die 
de behandelde arts zal inlichten over je wensen en 
de arts moet deze respecteren. De verklaring blijft 
onbeperkt van kracht tot je deze zelf herroept. 

i
Bij uw huisarts of ziekenfonds 
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Registratie laatste wilsbeschikking
Iedereen kan in een laatste wilsbeschikking zijn 
keuze vastleggen omtrent de wijze van teraarde-
bestelling na overlijden. Die keuze wordt vermeld 
in het bevolkingsregister. Bij elk overlijden wordt 
nagegaan of er een laatste wilsbeschikking gere-
gistreerd werd en of de wens van de overledene 
gerespecteerd wordt.

i
Dienst bevolking - Marktplein 1- Brakel
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
dirk.faingnaert@brakel.be 

Registratie wilsverklaring euthanasie
Elke handelingsbekwame meerderjarige of ont-
voogde minderjarige kan op de gemeente een 
wilsverklaring euthanasie registreren. Deze kan 
op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. 
De verklaring is slechts 5 jaar geldig. Het formulier 
moet duidelijk ingevuld worden ten overstaan van 
2 getuigen.

i
Dienst burgerlijke stand - Marktplein 1- Brakel
055 43 17 62
mariepaule.teerlinck@brakel.be
peter.haegeman@brakel.be
debby.depessemier@brakel.be
www.brakel.be

Registratie wegneming of transplantatie van 
organen en weefsels na overlijden.
Elke persoon die 6 maanden is ingeschreven in het 
bevolkings- of in het vreemdelingenregister wordt 
geacht in te stemmen met de wegneming van 
organen of weefsels na zijn/haar overlijden, tenzij 
die persoon bij leven hiertegen verzet heeft 
aangetekend. Als de burger bij leven geen keuze 
heeft gemaakt, dan raadpleegt de arts de nabe-
staanden. Als er geen familie is en geen officiële 
verklaring werd opgemaakt dan laat de wet de 
wegneming toe.

i
Dienst bevolking - Marktplein 1- Brakel
055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be
dirk.faingnaert@brakel.be of www.beldonor.be 

Overlijden

Het overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven 
worden op de burgerlijke stand van de gemeente 
waar de persoon overleden is. De aangifte moet 
gebeuren door een verwant van de overledene of 
door een derde persoon die alle inlichtingen kan 
meedelen die vereist zijn voor het opmaken van de 
overlijdensakte. In de praktijk gebeurt de aangifte 
dikwijls door de begrafenisondernemer. De amb-
tenaar van de burgerlijke stand maakt een overlij-
densakte op. Dit document is het officiële bewijs 
van overlijden.

Begraafplaatsen

De gemeente Brakel heeft 8 begraafplaatsen:
• Nederbrakel: Kerkhofstraat
• Opbrakel: Opbrakelsestraat
• Zegelsem: Sint-Ursmarsstraat / Teirlinckstraat (kerk)
• Elst: Ommegangstraat
• Michelbeke: Sint-Sebastiaansplein (kerk)
• Parike: Hollebeekstraat / Steenweg (kerk)
• Everbeek boven: Muiterij (kerk)
• Everbeek beneden: Reepstraat
Publiektoegankelijk alle dagen van 9 u. tot zonson-
dergang. Inlichtingen in verband met grondcon-
cessies, lijkenvervoer, begravingen, ontgravingen 
en plaatsen van graftekens.

i
Dienst burgerlijke stand - Marktplein 1- Brakel
055 43 17 62
mariepaule.teerlinck@brakel.be
peter.haegeman@brakel.be
debby.depessemier@brakel.be
www.brakel.be
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Nuttige adressen en telefoonnummers
Hulpdiensten

Algemeen distributienetbeheerders  078 35 35 34
Antigifcentrum  070 245 245
Anonieme Alcoholisten  03 239 14 15
Brandweer en ambulance  100 of 112
Brandwondencentrum 09 332 34 90
Card Stop 070 344 344
Co-foon  0800 977 76
Defectennummer water 078 35 35 88
Gasreuk  0800 65 0 65 (*)
Kankerlijn  0800 35 445
Lokale Politie - diensten 055 42 60 00
Lokale Politie - noodnummer  101
Meldpunt Ouderenmis(be)handeling 078 15 15 70
Meteropneming 078 789 789
Rode Kruis Vlaanderen  105
Storingen elektriciteit en gas  078 35 35 00 (*)
Straatverlichting  0800 63 535
Vlaamse Kankertelefoon  078 150 151
Vlaamse Kruis  09 238 37 96
Vlaamse infolijn  1700
Wachtdienst apothekers 0903 99 000
Wachtdienst huisartsen  055 42 64 41
Wachtdienst tandartsen 055 30 35 24
Wachtdienst dierenartsen 053 78 13 04
Zelfmoordpreventie  02 649 95 55

(*) Spraak - en gehoorgestoorden kunnen een gasreuk, storingen en defecten melden via een sms-codebe-
richt naar 0477 77 70 80 - Meer info op www.eandis.be
ICE: In case of Emergency: in uw GSM slaat u onder de naam ICE het telefoonnummer op dat gebeld moet 
worden in geval van nood (ICE1, ICE2, ICE3,..)
Wachtdiensten: tijdens het weekend vanaf vrijdag 20 u. tot maandag 8 u. 
 tijdens de feestdagen vanaf 18 u tot 8 u de volgende ochtend.
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Artsen

Asselman Willem - Lepelstraat 94 - 055 42 10 71
Bossant Koen - Driehoekstraat 140 - 055 42 66 31
Christiaens Paul - Neerstraat 24 - 055 42 23 14
Cooman Kris - Kasteelstraat 21 - 055 42 27 60 - www.mijndokter.be/triverius/
De Staercke Hadewyck - St. Martensstraat 33 - 055 42 69 98
Devleeschouwer Dirk - Tirse 2 - 055 42 26 57
Jourquin Philip - Ronsesestraat 1 - 055 42 52 87
Soetaert Dirk - Driehoekstraat 8 - 055 42 30 32
Schaillée Jan - Matrouwstraat 16 - 055 42 17 75
T’Kindt Peter - St. Martensstraat 33 - 055 42 69 98
Van Den Dooren Willem - Neerstraat 50 - 055 42 32 32
Van Der Linden Alain - Kroonstraat 54 E - 055 42 35 87
Vonken Gaby - Kasteelstraat 21 - 055 42 27 60 - www.mijndokter.be/triverius/
Van Reepingen Kyra - Lepelstraat 94 - 055 42 10 71

Tandartsen

De Ceuster Guido - Gauwstraat 11 bus 1 - 055 42 45 60
Desmyter Marc - Kasteelstraat 53 - 055 42 54 63
Meerschaut Carine - Lepelstraat 107 - 055 42 66 41
Paeleman Jan - Kasteelstraat 38 - 055 42 40 48
Snoeck Bernadette - Driehoekstraat 37 - 055 60 08 62 - bernadette.snoeck@telenet.be

Apothekers

De Bremme Ronny - Hoogstraat 7 - 055 42 13 62
De Groote - Neerstraat 2 - 055 42 27 67
De Colfmacker Ellen - Geraardsbergsestraat 2 - 055 42 32 94 - www.jecofarma.be
Rousseau - Rekestraat 99 - 055 42 35 93
Sint-Apollonia - Dierickx Inge - St. Apolloniaplein 5 - 055 42 40 82 - www.aposite.be/apollonia/
Van Den Dooren Veerle - Neerstraat 30 - 055 42 31 72 - www.aposite.be/veerle9660

Ziekenhuizen

AZ Sint-Elisabeth - Godveerdegemstraat 69 - Zottegem - 09 364 81 11 - www.sezz.be
AZ Zusters van Barmhartigheid - Glorieuxlaan 55 - Ronse - 055 23 30 11 - www.ziekenhuisronse.be
AZ Oudenaarde - Minderbroedersstraat 3 - Oudenaarde - 055 33 61 11 - www.azoudenaarde.be
ASZ Geraardsbergen - Gasthuisstraat 4 - Geraardsbergen - 054 43 21 11 - www.asz.be
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Andere dienstverlening

De Post
Neerstraat 66 - 022 01 23 45

Postpunten (postzegels):
Boekhandel Braeckman - Neerstraat 26 - Brakel
Kruidvat Brakel - Neerstraat 36 - Brakel

Rode brievenbussen
Nederbrakel: Marktplein 7 - Neerstraat 66 - Rondplein 3 - Stationsplein 15
Elst: Geutelingenstraat 1
Everbeek: Everbeekplaats 15 - Hemelrijk 4 - Muiterij 13
Michelbeke: Sint - Sebastiaansplein 2
Opbrakel: Ronsesestraat 226 - Sint-Martensstraat 3
Parike: Hollebeekstraat 9
Sint-Maria Oudenhove: Kasteeldreef 2
Zegelsem: Hauwstraat 95 - Oudenaardsestraat 57 - Teirlinckstraat 22

Andere nuttige adressen
Keuringscentrum Brakel S.B.A.T
Industrielaan 8 - 055 42 44 22 - fax. 055 42 11 45 - sbat@sbat.be - www.sbat.be
Sociale huisvestingsmaatschappij
Sint-Jozefsplein 18 - 9700 Oudenaarde - 055 31 62 14  info@shmvlaamseardennen.be
TMVW / Farys - Stropstraat 1 - 9000 Gent - 078 35 35 99 - www.water-link.be
Electrabel - 078 35 33 33 - www.electrabel.be
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Gemeentelijke diensten

Secretaris: Jürgen De Mets - Gemeentesecretaris - 055 43 17 50 -  jurgen.demets@brakel.be

Secretariaat
Danny Van Daele - Adm. hoofdmedewerker - 055 43 17 52 - danny.vandaele@brakel.be
Dany Blommaert - Adm. medewerker - 055 43 17 53 - dany.blommaert@brakel.be

Burgerlijke stand
Marie-Paule Teerlinck - Adm. hoofdmedewerker - 055 43 17 62 -  mariepaule.teerlinck@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker - 055 43 17 65  - peter.haegeman@brakel.be
Debby De Pessemier - Adm. medewerker - 055 75 57 77  - debby.depessemier@brakel.be

Bevolking
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker - 055 43 17 66 -  dirk.faingnaert@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker - 055 43 17 67 - hilde.vandecatsye@brakel.be

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

Openbare werken
Katia Bernagie - Afdelingshoofd grondgebiedszaken - 055 43 17 57 - katia.bernagie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare werken - 055 43 17 59  - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker - 055 43 17 59 -  sybille.coesens@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
An Vandecatseye - Stedenbouwkundig ambtenaar - 055 43 17 58 -  stedenbouw@brakel.be
Christelle Demooi - Adm. medewerker - 055 43 17 58 -  christelle.demooi@brakel.be
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar - 055 75 57 79 - Sarah.vanmuylem@brakel.be

Financiële dienst
Ludo De Smet - Financieel beheerder - 055 43 17 51  - ludo.desmet@brakel.be
Lien Decock - financieel deskundige - 055 75 57 78  - lien.decock@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker - 055 43 17 56 -  joris.bakkaus@brakel.be
Christiane ’t Kint - Adm. medewerker - 055 43 17 55 -  christiane.tkint@brakel.be

Toeristisch infokantoor (naast gemeentehuis)
Toerisme & Cultuur - Gary De Nooze - Adm. medewerker - 055 43 17 63  - toerisme@brakel.be

Jeugd, Middenstand & Senioren
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker - 055 43 17 64 -  adviesraden@brakel.be
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College van burgemeester en schepenen
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t Waarnemend Burgemeester Stefaan Devleeschouwer
Onderwijs, Ontwikkelingssamenwerking, Personeel, Veiligheid
Spreekuur : vrijdag van 16.30u tot 18u - bureau burgemeester
Oudenaardsestraat 99 - 0496 08 97 37 - stefaan.devleeschouwer1@telenet.be
Partij: Open Vld

t Eerste Schepen Hedwin De Clercq 
Jeugd, Sport, Milieu, Brandweer 
Spreekuur: na telefonische afspraak - kabinet van de schepenen
Leinstraat 78 - 0477 33 46 61 - declercq_hedwin@yahoo.com
Partij: sp.a

t Schepen Johan Thomas
Financiën, Mobiliteit, Middenstand, Toerisme
Spreekuur : woensdag van 18 tot 19u - kabinet van de schepenen
Stationsplein 9 - 055 42 54 68 - Johan.thomas1@telenet.be
Partij: sp.a

t Waarnemend Schepen André Flamand
Landbouw, Ruimtelijke Ordening
Spreekuur : na telefonische afspraak - vergaderzaal 1ste verdieping
Leinstraat 112 - 0475 42 45 49 - andreflamand@skynet.be
Partij : Open Vld 

t Schepen Marleen Gyselinck 
Ambtenaar burgerlijke stand, Senioren, Huisvesting
Spreekuur : woensdag van 19 tot 19.30u - kabinet van de schepenen
Steenpaal 4 - 055 42 60 22 - marleengijselinck@hotmail.com
Partij: Open Vld

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

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



Buitendiensten

Sportdienst en sportraad
Jagersstraat 64 - 055 42 31 98
Sportfunctionaris wim.dewael@brakel.be  - sportpromotor ben.devlieger@brakel.be
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 17 u.

Containerpark
Industrielaan 5 - 055 42 69 46 - cpbrakel@skynet.be

De eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grof huisvuil, 
daarna betaalt men per beurt volgens volgende tarieven:
- T.e.m. 3 extra beurten: € 3 per beurt
- Vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: € 5 per beurt
- Vanaf 7de beurt: € 10 per beurt
Bij het aanbrengen van grof huisvuil (eventueel met ander afval) geldt volgende  belasting:
- U biedt zich aan binnen categorie 1: € 5
- U biedt zich aan binnen categorie 2: € 10 
- U biedt zich aan binnen categorie 3: € 15 
- Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen < 1m80
- Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen > 1m80 hoogte of personenwagens en andere voer-
tuigen met aanhangwagen < 1m80
 - Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen > 1m80 en met aanhangwagen of personenwagens 
en andere voertuigen met aanhangwagen >1m80.

Tijdens de” zomermaanden” (vanaf 1 april tot en met 30 september)
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Tijdens de “wintermaanden” (vanaf 1 oktober tot en met 31 maart)
Dinsdag van 13 u. tot 16.30 u.
Woensdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
Zaterdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16.30 u.
U dient zich minimum 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden aan de ingang van het containerpark.
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