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De bib kleurt je zomer!
t Tijdens de zomermaanden ben je van harte welkom in de bib! Er wachten duizenden 
boeken, strips, e-boeken, cd’s en dvd’s om door jou gelezen, beluisterd of bekeken 
te worden. Je hoeft geen afspraak te maken, je kan gewoon langskomen tijdens de 
openingsuren.
Vanaf 1 juli kan je bovendien opnieuw de leeszaal gebruiken om de krant of een tijdschrift 
te lezen. Of om met je laptop, tablet of smartphone op het internet te gaan. Meld je bij het 
binnenkomen gewoon even aan als leeszaalgebruiker. Tijdens de zomermaanden is er de 
jaarlijkse ‘leesbeestzomer’ van kinderen en jongeren maar ook voor de volwassenen hebben 
we deze keer een fijne leesactie in petto. De bib is er voor jou!  n

Leren met de bib!
t De belangstelling voor de online lezingen tijdens de 
voorbije maanden maakte één ding duidelijk: mensen 
vinden het ook wel fijn om thuis interessante dingen 
te kunnen bijleren. Daarom sloot bib Brakel zich aan 
bij het Vlaamse online leerplatform. Er zijn interactieve 
cursussen, korte webinars en langere webinars. Er is voor 
elk wat wils: van (basis)taalcursussen tot social media, 
van yoga tot excel, van fotografie tot voeding ... 
Je leert waar en wanneer je het zelf maar wil.

Het enige dat je nodig hebt is - naast een pc of tablet 
uiteraard - een account op mijnbibliotheek. Als lid van 
de bib kan je dat gratis en eenvoudig aanmaken. Ben je 
nog geen lid? Geen probleem, in een handomdraai ben 
je ingeschreven en het is volledig gratis!

Met je mijnbibliotheek-account kan je bovendien ook 
bijleren met de fantastische gratis hoorcolleges van 
Home Academy. En ook nog eens gratis e-boeken en 
Fundels lenen. Gewoon doen!  n

t Als bezoeker van de bib kan je tijdens de 
openingsuren genieten van tentoonstellingen van 
kunstenaars uit eigen streek. In juli/augustus is dat Jan 
De Zaeytydt, in september/oktober zijn Carine Hantson 
en Guy Gillis aan de beurt. 

Vanaf september kan je deelnemen aan diverse 
activiteiten. Zo is er op 9 september de voordracht rond 
afvalpreventie ‘Terug naar zero waste’ van Veerle Colle. 

Op 2 oktober is er in de kerk van Nederbrakel een 
bijzonder concert van het Festival van Vlaanderen. 
Het vocaal ensemble Air for Six brengt dan ‘Music and 
flowers for Brexit’, een gevarieerd programma met 
Engelse muziek van onder meer Vaughan-Williams, 
Elgar, Britten tot The Beatles. Sopranen Liesbeth Devos 
en Astrid Stockman nemen de hoogste stemmen voor 
hun rekening, mezzosopraan Inez Carsauw, tenor Denzil 
Delaere, bariton Joris Derder en bas Charles Dekeyser 
vervolledigen de rijke vocale sound. 

Kaarten zijn vanaf half augustus te koop in de bib en op 
de Dienst Toerisme. n

Beleef het 
in of met 
de bib

ii   brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45



Fonds bestrijding uithuiszettingen
t Het OCMW kan, na een vraag daartoe te hebben ontvangen van een huurder, tussenkomen in de huurachterstallen 
(deze moeten minimum 2 maanden bedragen en maximum 6 maanden). Dit evenwel ten vroegste voor huurachterstal 
die ontstaan is vanaf 01.04.2020. Er wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld met de huurder, met akkoord van 
de verhuurder, tot afbetaling 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  

Aanvragen van een mazouttoelage
t Voor het aanvragen van een mazouttoelage op het OCMW, dien je volgende 
documenten meebrengen (na voorafgaandelijk een afspraak met het OCMW te 
hebben gemaakt):• een kopie van uw identiteitskaart • een kopie van uw bankkaart 
• een kopie van de leveringsfactuur of –bon • indien u in een appartementsgebouw 
woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het 
aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft • voor 
begunstigden categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest 
van de schuldbemiddelaar.
Indien je niet zelf kan komen, dan dien je op de kopie van je identiteitskaart EN op 
de kopie van je bankkaart (dus op beide), handgeschreven te noteren “Voor echt 
verklaard“ + je handtekening + de datum. Indien dit er niet op vermeld is, kan je 
aanvraag niet worden aanvaard. n

Tegemoetkoming: technisch werkloos?
t Gezinnen die minimum één maand (geen aaneensluitende periode) terugvielen op technische werkloosheid én 
die minimum 10% inkomstenverlies op het gezinsinkomen hebben geleden en dit vanaf 19.10.2020, kunnen een 
tegemoetkoming aanvragen bij de sociale dienst van het OCMW.  Het max. bedrag dat een gezin kan krijgen is € 250.
- Indien het gezin één maand technisch werkloos is geweest: is er een tussenkomst van € 50.
- Indien het gezin twee maanden technisch werkloos is geweest: is er een extra tussenkomst van € 75 voorzien, dus in 
totaal € 125,00.
- Indien het gezin drie of meer maanden technisch werkloos is geweest: komt er bovenop die € 125, nog eens € 125, zijnde 
dus in totaal € 250 (= het maximumbedrag).
Er zal een sociaal onderzoek worden gevoerd om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden.
Volgende documenten dien je mee te brengen op de afspraak bij de maatschappelijk werker:
- Identiteitskaart en bankkaart
- Beslissing technische werkloosheid vanaf 19.10.2020 (tweede lockdown)
- Overzicht aantal dagen technische werkloos sinds 19.10.2020 (tweede lockdown)
- Inkomensattest van de periode technische werkloosheid
- Loonbrieven twee volledige gewerkte maanden voor datum ingang technische werkloosheid
- Indien van toepassing: inkomensattest huidig inkomen andere gezinsleden zonder technische werkloosheid tijdens de 
periode van het gezinslid met technische werkloosheid
De uiterste datum waarop je een aanvraag kan doen is 06.12.2021. n

i   055 43 15 05 (Elke Van Waeyenberge) - 055 43 15 07 (Yoko Maes) -  055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen)
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Wij hebben nog plaats! 
Wie graag een kijkje komt 
nemen op onze school is 

welkom! Geef ons een seintje 
op 055 42 30 94 of mail naar 

bart.deboitselier@gbsbrakel.be
Wij maken graag tijd voor 

jullie…

Binnen het Gemeentelijk 
onderwijs worden 

kleuterafdeling ‘t Knuffeltje 
en lagere afdeling Klavertje 

4 nu ook in naam één 
school. Vanaf komend 

schooljaar gaan wij samen 
verder onder de naam 

GBS Klavertje 4

Wij zijn een open, warme 
school die kinderen wil vormen 

tot zelfbewuste, 
sociaalvaardige en 

gemotiveerde mensen die met 
respect kunnen omgaan met 
elkaar en hun omgeving. Wij 
willen hen de kans geven om 

hun eigen creativiteit en 
talenten te ontplooien en hen 
maximale ontwikkelingskansen 

geven binnen een krachtige, 
warme leef- en leeromgeving.

- Sportieve school
- Groene omgeving
- Aandacht voor hoofd, 

hart en handen
- Cultuur-, sport- en 

zeeklassen
- Voor- en naschoolse 

opvang
- Eigen schoolbus

g

!



t  Bij het OCMW van Brakel kan een Brakelse inwoner, 
die voldoet aan de inkomenscriteria, zich inschrijven 
voor de sociale rechten. Deze bestaan uit de volgende 4 
rubrieken:

• Gratis voedselbedeling
• De sociale kruidenier de Kaba
• Schoolkansenpas
• Sportkansenpas

Er moet voldaan worden aan één van de volgende 4 
inkomstencriteria om zich voor één of meer rubrieken 
te kunnen inschrijven:
- Laag inkomen wanneer je gezinssituatie onder het 
barema valt:

Volwassen Kind ≤ 14 j. Kind ≥ 15 j.  Barema
(+extra = €594) (+ €357) (+ €594) per maand

1 0 0 €1.188
1 1 0 €1.545
1 0 1 €1.782
1 1 1 €2.139
1 2 0 €1.902
2 0 0 €1.782
2 1 0 €2.139
2 0 1 €2.376
2 1 1 €2.733
2 2 0 €2.494

Elk inkomen uitgezonderd:
- Kinderbijslag
- Studietoelagen / -beurzen
- Onderhoudsgelden voor kinderen ten laste

(Er kan eventueel rekening gehouden worden met de 
maandelijkse schuldenlast en hoge huishuur en dit in 
vergelijking met de inkomsten. Bij personen die een 
eigendom hebben, zonder hypothecaire last, dient het 
inkomen te worden vermeerderd met 20%)
- Leefloon
- Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) / GI 
(Gewaarborgd Inkomen)
- Collectieve schuldenregeling

GRATIS VOEDSELBEDELING
Tweewekelijks organiseert het OCMW van Brakel 
een voedselbedeling voor de ingeschrevenen. De 
voedselbedeling beschikt over droge voeding en op 
regelmatige wijze over verse groenten en/of producten 
van lokale handelaars.

DE SOCIALE KRUIDENIER DE KABA
Het is een winkel waar de ingeschrevenen terecht 
kunnen om voeding, verzorgings- en kuisproducten te 
kopen tegen verlaagde prijzen. Er kunnen ook gratis 
voedingswaren gekregen worden via het zero food 
waste programma van Delhaize.

Waar en wanneer?
Sociaal Huis - Meerspoort 30, 9000 Oudenaarde
Maandag van 13u30 tot 18u30.
Donderdag van 9u tot 12u.

Sociale rechten OCMW Brakel

SCHOOLKANSENPAS
Voor wie? 
Schoolgaande, kinderbijslaggerechtigde kinderen en 
dit voor de volledige secundaire schoolperiode, d.i. tot 
en met het zevende jaar die woonachtig zijn te Brakel 
(ongeacht de locatie van de school)

Werking
- Ouders brengen de schoolfacturen en het 
betalingsbewijs binnen de 60 dagen binnen bij het 
OCMW. Stel dat je in het begin van het schooljaar de 
factuur krijgt en je mag in schijven afbetalen, breng dan 
zeker binnen de maand (na factuurdatum) de factuur 
alvast binnen. Met vermelding van de school wanneer 
de deadlines zijn van de schijven. Bij iedere afbetaling 
breng je het betalingsbewijs naar het OCMW.
- Meerdaagse schoolreizen worden pas terugbetaald 
als wij een bewijs hebben dat het kind daadwerkelijk 
is meegegaan (deelnameattest). Men heeft een 
maand na de datum van de activiteit de tijd om het 
deelnamebewijs te bezorgen aan het OCMW.
- Er wordt telkens 50 % van de factuur door het OCMW 
terugbetaald.

Terugbetaling 50%   Geen terugbetaling

• Boeken/Kopieën   • Optionele kosten
• Andere nodige materialen   (bv. klasfoto)
• Activiteiten   • Boetes wegens
• Sport op school   laattijdig betalen
• Schoolreizen   • Busvervoer
• Schooluitstappen   • Voor- en naschoolse
• Bosklassen   opvang
• Busvervoer in kader 
van schoolactiviteit
• Tutti Frutti
• Boterhammentaks 
  / Middagtoezicht
• Maaltijden 

Hoeveel?
- Per leerling per kalenderjaar is de maximale 
tussenkomst van het OCMW in het kleuter- en lager 
onderwijs €200 en in het middelbaar onderwijs €400.

SPORTKANSENPAS
Voor wie?
Iedere Brakekaar tot en met 18 jaar die deelneemt aan 
sportkampen georganiseerd door de gemeente Brakel/
een erkende sportvereniging. Of die deelneemt aan 
een lessenreeks georganiseerd door de sporthal of het 
zwembad van Brakel.

Werking
Dit is dezelfde werking als bij de schoolkansenpas 
enkel wordt de term ‘schoolfactuur’ gelezen als 
‘inschrijvingsbewijs’. En de term ‘meerdaagse 
schoolreizen’ gelezen als ‘sportkampen’. 
De terugbetaling is hier eveneens 50%.

Hoeveel?
- Per kind per kalenderjaar is de maximale tussenkomst 
van het OCMW €200.
> Afzonderlijke regeling co-ouderschap:
Indien blijkt uit vonnis echtscheiding dat beide ouders 
instaan voor elk de helft van de school- en sportkosten, 
kan er voor 25% terugbetaling van de facturen gebeuren 
aan elk van de ingeschreven aanvragende ouder.

MEE TE BRENGEN DOCUMENTEN
- Je identiteitskaart
- Je bankkaart of rekeningnummer bewindvoerder
- Rekeninguittreksels met inkomsten laatste drie   
  maanden en/of inkomensattesten
- Bewijs van betaalde huishuur laatste twee maanden
- Bewijs van afbetaling lening huis laatste twee maanden

Indien van toepassing
• Bewijs van collectieve schuldenregeling. Indien u 
toegelaten werd tot collectieve schuldenregeling, 
hebben wij enkel een bewijs van de schuldbemiddelaar 
nodig, samen met uw identiteitskaart en het 
rekeningnummer van de schuldbemiddelaar.
• Betaalbewijzen maandelijkse schuldenlast 
(afbetalingsplan)
• Vonnis co-ouderschap  n

 ii   055 43 15 05 (Elke Van Waeyenberge) - 055 43 15 07 (Yoko Maes) - 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen)
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t  Brakel oktobert 8ste editie
Zondag 10 oktober 2021
Tijdens opendeur handelaars van 13 tot 18 
u. Zone: Marktplein, Hoog en Neerstraat, 
Kasteelstraat, Stations- en Wielendaalstraat. 
Interesse voor deel te nemen aan de 
braderie of rommelmarkt? Schrijf je in via 
www.brakel.be n

 i   adviesraden@brakel.be - 055 43 17 64

COMPUTERKLINIEK
t  Kleine computerproblemen met je laptop, smartphone of IPad? Een 
computerdeskundige helpt jullie graag verder. 
 Vanaf 55+ - GRATIS
Telkens van 10 tot 12 uur in de leeszaal van de bibliotheek te Brakel
11 – 25 september
9 – 23 oktober
13 – 27 november
4 – 11 december  n  i   en inschrijven 

adviesraden@brakel.be - 055 43 17 64

SPEELPLEINWERKING
BRAKEL

 
Kom je mee spelen op het speelplein?

 
 

19 -23 juli
26 - 30 juli

16 - 20 augustus 
23 - 27 augustus

Wanneer: 

Waar: 
Opgelet nieuwe locatie!!
Kleuterschool 't Knuffeltje 

Muiterij 3 - Brakel (Everbeek)
 

Kinderen tussen 6 en 12 jaar
Voor wie:

Ophalen tussen 16 u. en 17 u. 

Dagindeling:
van 8 u. tot 17 u. 

Afzetten tussen 8 u. en 9 u.

Shauni@jhalfa.be - 055 42 43 79

Inschrijven: www.brakel.be
Meer info: kimberley.vanlierde@brakel.be - 055 43 17 64

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

Adviesraad voor toerisme
t OMSCHRIJVING
De Adviesraad Toerisme, met zetel in het gemeentehuis, werd opgericht en erkend als 
uitvoerend adviesorgaan om mee de toeristische troeven en mogelijkheden van Brakel uit 
te werken en uit te breiden. De aandacht gaat hierbij naar het toerisme in eigen gemeente, 
intergemeentelijk toerisme en verblijfstoerisme.
De adviesraad mag de gemeente, zowel op eigen initiatief als op vraag van de gemeenteraad 
of het college van burgemeester en schepenen adviseren over het door de gemeente 
gevoerde toeristisch beleid. Verder kan zij in dit kader, op eigen initiatief of op niet dwingende 
vraag van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, enerzijds 
initiatieven en activiteiten organiseren, ondersteunen, bevorderen of coördineren, anderzijds de 
ontsluiting van het culturele, het artistieke en het natuurlijke patrimonium mee voortzetten.
SAMENSTELLING
De adviesraad bestaat uit stemgerechtigde leden en een bestuur. De Adviesraad Toerisme 
bestaat minstens uit de schepen voor toerisme, een ambtenaar van de Gemeente Brakel en de 
door de Algemene Vergadering verkozen voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester.
VERGADERINGEN
De algemene vergadering vergadert minstens tweemaandelijks; met uitzondering van de 
maanden juli en augustus.
LID WORDEN?
Iedereen met een bijzondere interesse in lokaal toeristisch beleid kan lid worden 
van de Adviesraad Toerisme. De kandidaturen worden dan behandeld tijdens een 
installatievergadering. Deze installatievergadering zal georganiseerd worden in de loop van de 
maand septembertr 2021.
Lidmaatschap: https://www.brakel.be/allerlei-info/vrije-tijd-en-communicatie/vrije-tijd-en-
communicatie-thuisloket/inschrijven-voor-adviesraad-toerisme/ n

Aanvraag Toelating Evenement
t Wil je graag een evenement of activiteit organiseren op het openbaar 
domein? Vraag dan een toelating evenement aan (bijvoorbeeld voor een fuif, 
concert, buurtfeest, wandel-, wieler-, moto- of autotocht). 
Dit kan online op https://brakel.spotbooking.be.
Hou daarbij rekening met de 30 werkdagen die nodig zijn om de toelating 
te behandelen. Die 30 werkdagen zijn nodig omdat elke aanvraag bekeken 
wordt met zowel de gemeentelijke diensten, politie als brandweer. 
Als je toelating krijgt, ben je op die manier meteen zeker dat alle 
instanties op de hoogte zijn.

Als je geen rekening houdt met de termijn van 30 werkdagen, wordt je
aanvraag geweigerd. De diensten hebben dan niet meer de tijd om je 
aanvraag grondig te bekijken. Wees er dus tijdig bij om je evenement te 
laten doorgaan.

Wens je ook materiaal of een lokaal van Gemeente Brakel reserveren? 
Dat kan via het thuisloket (secretariaat) op www.Brakel.be. n
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Ontdek het erfgoed van de Vlaamse Ardennen!
t Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen’ is de naam van een plattelandsproject van Erfgoed Vlaamse Ardennen 
en partners. Het project wil erfgoed beter zichtbaar maken voor inwoners en toeristen. 

Kijk je mee naar het resultaat? Je kan alle info terugvinden op 
erfgoedvlaamseardennen.be/ontdek.

@ Website met info voor toerist en recreant
Alles over erfgoed in Vlaamse Ardennen en Leie-Schelde regio op 
www.beleeferfgoed.be 
@ Digitale erfgoedwandelingen
Op stap met de ErfgoedApp als gids. Een zoektocht voor kinderen, 
een wandeling over zingeving of literatuur. Er is voor elk wat wils!
@ Illustratieboek Gerarda en het Erfgoedfeest
Reis mee met reuzin Gerarda door de Vlaamse Ardennen en maak 
kennis met het erfgoed van de streek. Te bestellen via de website.
@ Erfgoed doe-boekje voor kinderen
Met dit boekje kan je het erfgoed uit je buurt zelf ontdekken. Vol 
met spelletjes en doe-opdrachten!
@ Erfgoedbank Vlaamse Ardennen
Duik in het verleden van de Vlaamse Ardennen. Op de 
erfgoedbank kan je snuisteren in oude foto’s, prenten en affiches.

Brakel is partner van Erfgoed Vlaamse Ardennen, samen met de 
gemeenten Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, 
Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Wortegem-
Petegem, Zottegem en Zwalm.
Alle info op erfgoedvlaamseardennen.be/ontdek
Project Erfgoed keurt de Vlaamse Ardennen, met steun van 
Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen.
Erfgoed Vlaamse Ardennen is een samenwerking tussen 13 
steden en gemeenten: Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, 
Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, 
Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm. n

 i  www.erfgoedvlaamseardennen.be/ontdek. 

Illustratie: Uit Gerarda en het Erfgoedfeest © Erfgoed Vlaamse Ardennen
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Sportdag 55+ 
aan zee
t Op vrijdag 3 september 2021 
organiseert de Brakelse sportdienst, 
in samenwerking met de sportraad 
en seniorenraad, opnieuw een 
sportdag aan zee voor alle 55-plussers, 
woonachtig te Brakel. Deze sportdag 
zal doorgaan in de badplaats 
Blankenberge. Heenreis om 7u en 
terugreis om 17u30 met busvervoer.
Deelnameprijs = € 35/p.p (busvervoer, 
middagmaal, verzekering, begeleiding 
sporten, gebruik sportmateriaal en 
accommodaties inbegrepen).
Inschrijven zal mogelijk zijn vanaf 
maandag 28 juni vanaf 9u aan 
het loket van de gemeentelijke 
sportdienst (sporthal ‘de Rijdt’). 
Opgelet : het aantal deelnemers 
wordt bewust beperkt volgens 
de beschikbare autobus (max. 80 
personen). Binnenkort meer info op 
www.brakel.be. n

ii  wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98

G-Sportnamiddag 
t Op woensdag 13 oktober 2021 organiseert de Brakelse sportdienst in 
samenwerking met de sportraad voor de achtste maal een G-sportnamiddag 
waarin naast sporten genieten het belangrijkste is. Deze sportdag is volledig GRATIS. 
Inschrijven kan, uiterlijk tot vrijdag 1 oktober 2021, door het inschrijvingsformulier 
persoonlijk af te geven op de gemeentelijke sportdienst (sporthal ‘de Rijdt - 
Jagersstraat 64a te 9660 Brakel) of te mailen naar ben.devlieger@brakel.be.
Voor wie is deze sportdag precies? 
Personen met een motorische, visuele, auditieve en licht tot matige verstandelijke 
handicap. n ii   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98 of www.brakel.be

Sportgala 
t De gemeentelijke sportraad en sportdienst richt voor de 6de maal 
een sportgala in, dit op vrijdag 3 december 2021 in de gemeentelijke 
sporthal ‘de Rijdt’. De bedoeling van dit sportgala is de gemeentelijke 
sportlaureaten gepast te huldigen op basis van de eerder behaalde en 
bijzondere sportprestaties.   
De vorige editie van december 2020 werd geannuleerd wegens de 
gekende coronaproblematiek en zelfs een nieuwe richtdatum begin 
maart 2021 werd niet ingewilligd door de gekende problematiek. 
Gezien de huidige positieve evolutie zijn wij ervan overtuigd dat wij op 3 
december dit jaar een sportgala als ‘vanouds’ zullen kunnen organiseren. 
Alle genomineerden van 2020 zullen dan ook uitgenodigd worden op 
deze editie.
Ook al werd de sportsector de voorbije maanden sterk aan banden 
gelegd door de Covid-19- pandemie, toch doen wij een warme oproep 
voor het indienen van kandidaturen (sportprestaties behaald tussen 1 
september 2020 en 1 september 2021).
Volgende categorieën komen in aanmerking voor huldiging: 
sportverdienste/sportvrijwilliger, G-sporter, sportbelofte (jongere -18 
jaar), sportploeg competitie jeugd (-18 jaar), sportploeg competitie 
(+18 jaar), sportman/sportvrouw competitief (individueel + 18 jaar), 
sportsenior (55+ jaar) en de recreatieve sportbeoefenaar (man/vrouw/
jeugd/ploeg).
Kandidaturen kunnen persoonlijk worden ingediend vanaf 1 juli tot 
uiterlijk 11 september 2021 aan het loket van de sportdienst (sporthal ‘de 
Rijdt’).
De aanvraagformulieren en de bijhorende reglementering zullen 
tevens beschikbaar zijn op de sportdienst en te raadplegen zijn op de 
gemeentelijke website. n

ii   wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98

Sport 55+ najaar 2021 
t De gemeentelijke sportdienst organiseert in nauwe 

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

SPORTPAKKET 1:
Deelname aan het sporpakket 1 (fietsen, wandelen en/of petanque) is gratis.
• Wandelen: (vertrek om 14u : ± 7 km.): 9 september (kerk Michelbeke), 14 oktober (kerk Parike) en  4 november 2021 
(sporthal ‘de Rijdt’).
• Fietsen: (vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14u : ± 25 km.): 26 augustus, 23 september en 28 oktober 2021.
• Petanque: op maandag van 14u tot 16u: 6, 13, 20, 27 september; 4, 11, 18, 25 oktober 2021 (domein ‘de Rijdtmeersen’).

SPORTPAKKET 2:
Deelname aan het sportpakket 2 (BBB-Total Body en gym-omnisport) is betalend (slechts € 30 voor het totaalpakket najaar 
met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit mogelijk).
• BBB-Total Body: op maandag van 14u tot 15u: 6, 13, 20, 27 september; 4, 11, 18, 25 oktober; 8, 22, 29 november; 6, 13, 20 
december 2021.
• Gym-omnisport: op dinsdag van 14u tot 15u: 7, 14, 21, 28 september; 5, 12, 19, 26 oktober; 9, 16, 23, 30 november; 7, 14, 
21 december 2021.
• Zwemmen: op maandag van 16u tot 17u: 6, 13, 20, 27 september; 4, 11, 18, 25 oktober; 8, 22, 29 november; 6, 13, 20 
december 2021. n ii   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98

VRIJDAG

3
DecemberVRIJDAG

3
September

WOENSDAG

13
Oktober

Lessenreeksen sporthal ‘de Rijdt’
start najaar 2021 
t Vanaf zaterdag 11 september 2021 zal om 9u op de homepagina van de gemeentelijke website (www.
brakel.be) een link om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende lessenreeksen:

JEUGD
• Kleuterturnen: 10-lessenreeks die 
start op zaterdag 28 september 2021 
van 09u15 tot 10u15        (3 jaar) en van 
10u30 tot 11u30 (4-5 jaar)
• Turnen: 10-lessenreeks die start 
op zaterdag 18 september 2021 van 
11u45 tot 12u45 (6-12 jaar)
• Multimove: 10-lessenreeks die start 
op maandag 20 september 2021 van 
17u30 tot 18u30u.
(4-5 jaar) en van 18u30u tot 19u30u 
(6-8 jaar)
• Atletiek: 10-lessenreeks die start op 
woensdag 22 september 2021 van 16u 
tot 17u (5-7 jaar), van 17u tot 18u 

(8-10 jaar) en van 18u tot 19u (11-14 
jaar)
• Yoga: 10-lessenreeks die start op 
woensdag 22 september 2021 van 16u 
tot 17u (5-10 jaar)
• Muurklimmen (vanaf 7 jaar): 
10-lessenreeks die start op:
- maandag 20 september 2021 
(gevorderden van 17u tot 18u)
- donderdag 23 september 2021 
(beginners van 17u tot 18u en experts 
van 18u tot 19u)
> NIEUW (start to fiets) : 5-lessenreeks 
die start op vrijdag 24 september 2021 
van 17u30 tot 18u30 (leeftijd 4-8 jaar) 

G-SPORT
• G-omnisport voor volwassenen: 
10-lessenreeks die start op dinsdag 21 
september 2021 van 16u30 tot 17u30u                

VOLWASSENEN
• BBB-Fitness: 10-lessenreeks die start 
op woensdag 22 september 2021 van 
20u45 tot 21u45 (vanaf 16 jaar)
• Spinning (vanaf 16 jaar) : 20u tot 21u
Reeks 2 start op maandag 6 en/of 
woensdag 8 september 2021. 
Reeks 3 start op maandag 6 en/of 
woensdag 8 december 2021. n

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



Milieunieuws 
in en rond Brakel
DE PADDENOVERSTEEKACTIE
Er werden deze editie 1050 
exemplaren overgezet!

DE NESTKASTACTIE
De tweede editie van de 
nestkastactie was een succes. 
Dankzij dit gezamenlijk initiatief 
van de gemeente Brakel en 
Natuurpunt vonden 97 nestkastjes 
en bijenhotels hun weg naar 
individuele natuurliefhebbers, een 
B&B en een kinderboerderij. Hartelijk 
dank aan alle deelnemers en veel 
kijkgenot! Een volgende editie is 
alvast gepland, meer daarover in het 
decembernummer.

EEN NIEUW LENTE, EEN NIEUW 
GESPUIT???
Wie in Brakel langs de buitenstraten 
rijdt kan er niet naast kijken. Talrijke 
opritten, borders en kanten zijn 
doodgespoten. Dit is opnieuw een 
oproep om dat niet te doen. Het is 
niet alleen wettelijk verboden, het 
is ook bijzonder schadelijk voor al 
wat leeft. Het gif vervuilt de bodem 
en er wordt voedsel ontnomen aan 
talrijke nuttige insecten en vogels. 
Een platgespoten berm oogt daarbij 
ook nog verschrikkelijk lelijk. 
Maak van je berm een bron van 
leven, laat grassen en kruiden 
groeien. Enkele keren maaien per 
jaar volstaat om de groei onder 
controle te houden.

DIEFSTAL VAN ZELDZAME 
PLANTEN, HELP ONS 
WAKEN…
Onlangs werden uit een van onze 
natuurreservaten talrijke zeldzame 
en beschermde planten gestolen, 
ze waren er gewoon met wortel 
en aarde uitgestoken. Dit is diefstal 
en het is een strafbaar feit. Ga je 
wandelen in een van de Brakelse 
natuurgebieden? Wees alert en 
meld abnormaliteiten steeds bij de 
milieuambtenaar van de gemeente. 
Dank je voor je medewerking!

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Vanaf 1 juli asbestcement verpakt 
aanleveren op het recyclagepark
t Vanaf 1 juli 2021 zijn burgers verplicht om asbestcement vooraf te verpakken als ze dit naar het 
recyclagepark brengen. Op die manier wordt het risico op asbestincidenten verder teruggedrongen, wat 
zowel de veiligheid van de parkwachters als de bezoekers ten goede komt. Grote stukken asbestafval, 
zoals golfplaten, worden best verpakt in doorzichtige bouwfolie van minstens 100 micron (0,1 millimeter 
dik). Deze folie vind je ondermeer in doe-het-zelfwinkels. Als je geen geschikte folie vind, dan kan je op 
uw recyclagepark speciale zakken krijgen om deze grote stukken correct te verpakken. Kleinere stukken 
asbestafval zoals leien, kan je in doorzichtige folie, maar ook in stevige, transparante plastic zakken 
verpakken. Men kan ook nog altijd opteren om asbestgolfplaten aan huis te laten ophalen. Na betaling 
van € 40 wordt een platenzak met asbestpreventiekit thuis geleverd. Een asbestplatenzak kan maximum 
20 platen (ongeveer 500 kg.) bevatten. Je kan een ophaling aanvragen bij de IVLA-infolijn op het nummer 
0800 90 270. n i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Selectieve inzameling van matrassen
t Matrassen worden gesorteerd
Vanaf 1 juli 2021 worden oude matrassen selectief ingezameld op het 
recyclagepark. Tot 30 juni werden de matrassen nog tijdelijk ingezameld bij het 
grof vuil. Dat oude matrassen nu selectief worden ingezameld, heeft alles te 
maken met de wettelijke aanvaardingsplicht die sinds 01/01/2021 van kracht is. 
Dit betekent ook dat de matrassen voortaan worden gerecycleerd. Nog vragen 
over uw oude matras bij een volgend recyclageparkbezoek, vraag dan gerust 
advies aan de parkwachter. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60

Wenst u meer info over onderstaande projecten?
Groepsaankoop zonnepannelen | www.oost-vlaanderen.be/zp of 0800 26 803

Energiefitsessies | www.so-lva.be/energiefit-sessies 
Nieuwe zwerfkattenacties | milieu@brakel.be of 055 43 17 60

Paard in het Landschap | tine.degezelle@rlva.be of 055 20 72 65

Bloeiende landschapslinten in Brakel
t Om klimaatgezond te zijn tegen 2040, trekt de Provincie Oost-Vlaanderen jaarlijks 500.000 € uit voor 
innovatieve klimaatprojecten. 40.000 € zal besteed worden aan het project “Boer aan boord”. Via dit project 
krijgen boeren uit Zwalm, Maarkedal en Brakel financiële steun voor het aanleggen van grasbloemenstroken 
onderaan akkerpercelen. 

Bestrijden van erosie en versterken biodiversiteit
Bloeiende akkerranden hebben vele voordelen. Ze zijn mooi voor het oog, goed voor de biodiversiteit en zijn 
de landbouwer tot dienst. De rand biedt immers bescherming tegen erosie en trekt insecten aan die helpen bij 
de bestuiving en het bestrijden van plagen. Worden ze aangelegd over meerdere percelen dan ontstaat een 
landschapslint waardoor de efficiëntie toeneemt.
 
“Boer aan boord”: een win-win verhaal op maat 
Landbouwers die grasbloemenstroken aanleggen, bouwen mee aan een klimaatrobuust landschap met minder 
erosie, meer biodiversiteit en een betere waterkwaliteit. Het project biedt landbouwers1800 €/ha voor aanleg en 
beheer van grasbloemenstroken. Het meerjarig mengsel wordt gratis aangeboden. Werken landbouwers op een 
naburig perceel mee zodat een landschapslint ontstaat, dan is er ook een burenpremie. 
Ben je landbouwer en wil je een bloemenrijke akkerrand aanleggen of meewerken aan een landschapslint, neem 
dan snel een kijkje op de website www.oost-vlaanderen.be/erosiebestrijding (klikken op ‘subsidie’) of neem contact 
op met het steunpunt erosie. n

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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OPLICHTING MET INTERNET

PROBLEEM
Je werd online opgelicht door middel van valse e-mails, website, 
berichten, zoekertjes, ... 

PREVENTIEF:
• Wees op je hoede als een onbekende Western Union, 
Moneygram, ... voorstelt.
• Geef geen identiteits- of bankgegevens aan onbekenden.
• Contacteer eventueel de klantenservice van de desbetreffende 
organisatie/website alvorens een contract af te sluiten.
• Zorg dat je goed op de hoogte bent van de advertentie en wie de 
verkoper is.
• Er bestaan verschillende publieke bronnen om de 
betrouwbaarheid van een website na te gaan (bv. www.eccbelgie.
be, www.polfed-fedpol.be, www.infoshopping.be)

TOCH SLACHTOFFER?
• Bel CARD STOP: 070/344 344. 
• Dien klacht in bij FOD Economie (www.economie.fgov.be/nl/
geschillen).
• Consumentenlijn: 0800/120 33.
• Dien klacht in bij het Europees Centrum van de Consument 
(www.eccbelgie.be).
• Betaling via PayPal? Dien klacht in via www.paypal.com.
• Contacteer je bank en probeer om de transactie zo snel mogelijk 
te laten blokkeren of een terugbetaling te bekomen.

Bekijk de helpdesk van de website zelf.

SABOTAGE EN VIRUSBESMETTING

PROBLEEM
Je kreeg een melding van een virus op je computer. Je computer 
werd geblokkeerd en je hebt geen toegang meer tot je bestanden.

PREVENTIEF:
• Verschillende open bronnen analyseren je bestanden op virussen 
(bv. www.virustotal.com).
• Maak regelmatig een back-up van je gegevens. 
• Zorg voor een goed paswoord (tips : www.safeonweb.be). 
• Zorg voor een goed antivirusprogramma, firewall en anti-spyware 
(bv. www.mcafee.com, www.norton.com). 

TOCH SLACHTOFFER?
• Koppel het besmette systeem los van het internet. 
• Contacteer een gespecialiseerde computerzaak voor hulp. 

Er bestaan verschillende open bronnen om zelf virussen te 
verwijderen (bv.www.virusalert.nl).

MISBRUIK BETAALKAARTEN

PROBLEEM
De pincode van je bankkaart werd achterhaald en je bankkaart 
werd misbruikt. 

PREVENTIEF:
• Controleer regelmatig je bankuittreksels.
• Bewaar je geheime code nooit bij je betaalkaarten.
• Een bank zal nooit telefonisch of via e-mail vragen om 
persoonlijke gegevens of codes.
• Bij twijfel contacteer je lokaal bankkantoor via een vertrouwd 
kanaal.

TOCH SLACHTOFFER?
• Dien klacht in bij de FOD Economie (www.economie.fgov.be/nl/
geschillen). 
• Bel CARD STOP: 070/344 344. 
• Neem contact op met je bank + bezorg je proces-verbaal van 
aangifte. 

Betwist de geldtransactie op www.mijnkaart.be

SEXTORTION EN SEXTORTION SCAM

PROBLEEM
Je werd overtuigd intieme beelden van jezelf door te sturen of je 
hebt een e-mail ontvangen van een persoon die beweert intieme 
beelden van jou te hebben. Je werd afgeperst om geld te betalen 
om de verspreiding van de beelden te voorkomen. 

PREVENTIEF:
• Ga niet in op vriendschapsverzoeken van personen die je niet 
kent.
• Geef duidelijk je grenzen aan en ga niet in op bedreigingen.
• Verstuur geen intieme beelden
kanaal.

TOCH SLACHTOFFER?
• Ga niet in op de vraag om geld te betalen en beantwoord de 
e-mail niet. 
• Bewaar zoveel mogelijk bewijsmateriaal (e-mail, print-screen, …)
• Markeer het bericht als ongewenst of spam. Blokkeer de afzender.

HACKING

PROBLEEM
Je account werd gehackt en zonder je medeweten zijn berichten 
verstuurd naar contactpersonen of er werden foto’s / berichten op 
je account geplaatst.

PREVENTIEF:
• Zorg voor een goed paswoord (zie bv. www.cert.be). 
• Zorg voor een goed antivirusprogramma, firewall en anti-spyware 
(bv. www.macafee.com, www.norton.com). 
• Lees de algemene regels en voorwaarden van de website. 
• Ga er van uit dat niemand is wie hij zegt dat hij is. 
• Wees voorzichtig met het klikken op verdachte links en bijlagen, 
deze kunnen besmette software bevatten die kan dienen om je 
computer te hacken. 
• Onbekende afzender = VERWIJDEREN

TOCH SLACHTOFFER?
• Er bestaan verschillende open bronnen die oplossingen bieden. 
• Raadpleeg de helpdesk van de site (bv. www.facebook.com/
hacked, help.yahoo.com, support.microsoft.com, support.google.
com). 
• Koppel het gehackte systeem los van het internet. 

Verander je paswoorden zo snel mogelijk
indien dit nog kan.

LASTER EN EERROOF OP INTERNET

PROBLEEM
Er werd je kwaadwillig iets publiekelijk verweten. 

PREVENTIEF:
• Beschuldig niemand onterecht wanneer je geen bewijzen hebt of 
van iets waarvan je zelf ook niet onterecht beschuldigd wil worden. 
• Wees voorzichtig met wat je verkondigt op het internet. 

TOCH SLACHTOFFER?
• Stel het elektronisch bewijsmateriaal veilig voor je de computer 
reset (naam Facebookaccount, ID, e-mailheader, print screen, 
schakel eventueel een deurwaarder in). 
• Verzamel zoveel mogelijk intacte informatie/sporen die naar 
de eventuele dader kunnen leiden en maak deze over aan onze 
diensten.

VALS PROFIEL EN VALSE NAAMDRACHT

PROBLEEM
Een vals profiel werd aangemaakt met jouw identiteitsgegevens en 
afbeeldingen.

PREVENTIEF:
• Zorg voor een goed paswoord (zie bv. www.cert.be). 
• Stel je persoonlijke gegevens zo min mogelijk ter beschikking op 
internet/sociale media. 
• Versnipper persoonlijke documenten voor je ze weggooit. 
• Geef identiteitsdocumenten nooit zomaar aan onbekenden.  

TOCH SLACHTOFFER?
• Neem contact op met de beheerder van de website en maak 
duidelijk dat een nepprofiel van je te vinden is. De beheerder zal 
verder zelf de nodige stappen ondernemen. 

Stel het elektronisch bewijsmateriaal veilig en verzamel 
zoveel mogelijk intacte informatie/sporen

CYBERSTALKING

PROBLEEM
Een vals profiel werd aangemaakt met jouw identiteitsgegevens en 
afbeeldingen.

PREVENTIEF:
• Geef nooit persoonlijke informatie (bv. woonplaats, 
telefoonnummer, ...) door aan onbekenden. 
• Ga geen anonieme discussies aan.
• Scherm je e-mailadres af voor onbekenden. 

TOCH SLACHTOFFER?
• Bewaar het bewijsmateriaal dat de stalker kan identificeren (naam 
Facebookaccount, ID, mailheader, print-screen, schakel eventueel 
een deurwaarder in).
• Maak de stalker duidelijk dat de stalking ongewenst is en dat hij 
de stalking onmiddellijk dient te stoppen. 
• Contacteer je telecom- of internetoperator en meld de feiten. 
• Schrijf je uit van de mailinglijst, website, groep, … waar de stalking 
plaatsvindt. 
• Verander je e-mailadres, gsm-nummer.

SKIMMING

PROBLEEM
Je bankkaart gegevens werden gekopieerd en misbruikt. 

PREVENTIEF:
• Controleer regelmatig je bankuittreksels op verrichtingen die je 
niet zelf verricht hebt. 
• Let op voor verdachte voorwerpen rond geldautomaten. 
 
TOCH SLACHTOFFER?
• Bel CARD STOP: 070/344 344. 
• Neem contact op met de bank in kwestie en ev. je eigen bank. 
• Probeer een terugbetaling te bekomen. 
• Betwist de geldtransactie op  https://www.mijnkaart.be

CYBERCRIME
In één van de vorige edities werd het steeds groeiende probleem van oplichting met internet reeds aangehaald. We merken 
dat er nog steeds veel aangiftes gebeuren. Er zijn heel wat verschillende soorten van cybercrime. Oplichters zijn vindingrijker 
geworden en gebruiken alle mogelijke manieren om je te misleiden. Het beste middel tegen deze oplichting blijft preventie! 
Graag geven wij daarom nogmaals een aantal tips mee.  Alsook wat je kan doen als je toch slachtoffer bent geworden.

Ben je slachtoffer geworden van één van deze vormen 
van cybercrime? Aarzel niet om onze diensten te 

contacteren op het nummer 055/42.60.00. Of maak 
online een afspraak via onze website https://www.

politie.be/5426/contact/online-aangiften. 
Preventietips kan je eveneens terugvinden via onze 

website of onze Facebookpagina Lokale Politie Brakel 
Horebeke Maarkedal Zwalm.
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t Nog al te vaak merken wij dat niet iedereen weet wie zijn wijkagent is. Daarom 
wensen wij hier eens extra aandacht aan te besteden. De laatste jaren zijn er ook 
wat wissels geweest waardoor het niet altijd meer duidelijk is...  n

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

                  
  

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

18  | VEILIGHEID

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

Eerste schepen Marleen Gyselinck  |  Open Vld
Senioren, gelijke kansen - ambtenaar van de burgerlijke stand
Zitdag: woensdag tussen 18.30 – 19.30 uur op het gemeentehuis - schepenzaal
Steenpaal 4 - 0476 33 65 59 - marleengijselinck@hotmail.com

Tweede schepen Peter Vanderstuyf  |  Open Vld
Financiën, omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), lokale economie, landbouw, huisvesting
Zitdag: op afspraak.
Hayestraat 10 - 0476 97 06 75 - peter.vanderstuyf1@telenet.be

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

Vierde schepen Marc De Pessemier  |  Open Vld
Jeugd, sport, toerisme, onderwijs
Zitdag: op afspraak.
Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - marcdepessemier45@gmail.com

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

Algemeen directeur Jürgen De Mets
Marktplein 1 - 055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

www.                .be

Voorzitter gemeente- en OCMW-raad Marcel Saeytijdt  |  Open Vld
Nederstenkouter 19 - marcel.saeytijdt@gmail.com - 055 42 50 62 

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
Alexander De Croo - Lepelstraat 45 - contact@premier.be - 02 501 02 11  |  Open Vld
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
Andre Soetens - Tamelbroekstraat 31 -– soetensandre@gmail.com - 0493 07 79 39  |  CD&V
Karen Vekeman - Leinstraat 110 - karen_vekeman@hotmail.com - 0475 90 12 20  |  Open Vld

Bezoek ons op

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

BUITENSCHOOLSE 
KINDEROPVANG
Annick Depraetere - Coördinator
Jagersstraat 64B - 9660 Brakel - 055 42 84 53
kinderopvang@brakel.be
Werkingsperiode / -uren:
Voorschools van 6.30 tot 8.30 uur.
Naschools van 15.30 tot 18.30 uur.
Vakantiedagen en -perioden van 7 tot 18 uur.
Woensdagnamiddag van 11.30 tot 18.30 uur.

BRANDWEER BRAKEL
Rudy Sadones - Brandweercommandant
Kazerne: Neerstraat 97 - 9660 Brakel
0486 88 44 84
brandweer.brakel@skynet.be
Dringende hulp, brand en ongeval: 112
Wespennest: www.bvlar.be via e-formulier

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Carmen Vanden Broucke - Bibliothecaris
Tirse 1 - 9660 Brakel - 055 42 12 45 
bibliotheek@brakel.be
Openingsuren: 
Dinsdag van 16 tot 20 uur.
Woensdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur.
Donderdag van 16 tot 20 uur.
Zaterdag van 9 tot 12 uur. 
Zondag van 10 tot 12 uur.
Het lidmaatschap is gratis. 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
Bart De Boitselier - Schoolhoofd
bart.deboitselier@gbsbrakel.be
Gemeentelijke Basisschool
Steenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94
Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20

WOONZORGCENTRUM 
NAJAARSZON 
Bruno Schollaert - Voorzitter
0495 10 93 94 - bruno.schollaert@najaarszon.be
Lies Witteman - Directeur
055 43 27 90
lies.witteman@najaarszon.be
Tinneke De Schamphelaire - Hoofdverpleegster
055 43 27 00
tinneke.deschamphelaire@najaarszon.be

GEMEENTEBESTUUR
CONTACT CONTACT

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

    

Nicky Van der Schueren - Zwembadbeheerder
Geraardsbergsestraat 31 - 9660 Brakel 
055 42 46 48 
zwembad@brakel.be

Openingsuren van het zwembad
tijdens de schoolvakanties
Van maandag tot vrijdag van 14 tot 20.45 uur
Zaterdag van 10 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag van 9 tot 11.45 uur

    

Wim De Wael - Sportfunctionaris
Jagersstraat 64A - 9660 Brakel - 055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 tot 22 uur
Zaterdag van 9 tot 20 uur

Openingsuren wintermaanden (september - april)
Maandag tot vrijdag van 9 tot 23 uur
Zaterdag van 9 tot 22 uur
Zondag 9 tot 12 uur (november - februari)

    
Openingsuren van het zwembad
Maandag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
Dinsdag van 12 tot 13 uur en van 18 tot 20.45 uur
Woensdag van 14 tot 20.45 uur
Donderdag van12 tot 13 uur en van 19 tot 20.45 uur
 baantjeszwemmen van 18 tot 19 uur
Vrijdag van12 tot 13 uur en van 16 tot 20.45 uur
Zaterdag van 10 tot 11.45 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag van 9 tot 11.45 uur
Voor senioren: 
Maandag en donderdag van 16 tot 17 uur

    

Nieuwe clubs die in de toekomst willen
gebruik maken van de sporthal, lesgevers
in bepaalde sporttakken (in de vorm van
initiaties) zijn altijd welkom!
Reservatie liefst telefonisch of ter plaatse.
Reserveringen voor recreatief gebruik 
zijn steeds mogelijk!
(tot max. 10 weken met de verlenging 
van deze periode!)
Opgelet:
Tijdens de middag (van 12 tot 13 uur)
is de sporthal gesloten

GEMEENTELIJK ZWEMBAD POSEIDON

GEMEENTELIJKE SPORTHAL DE RIJDT - SPORTDIENST BRAKEL

CGG ZUID-OOST-VLAANDEREN

Drugpreventie en -begeleiding (PISAD) 
Elsie Van den Haezevelde
Marktplein 1- 9660 Brakel - 0499 57 84 90 - elsie.vandenhaezevelde@zov.be - www.zov.be

ENERGIEHUIS SOLVA
Zitting te Brakel: woensdag 5 mei - woensdag 2 juni - woensdag 7 juli (na afspraak)
Marktplein 1 - 9660 Brakel 
055 64 65 28 - energiehuis@so-lva.be - www.so-lva.be/energiehuis 

DOOR COVID-19 
KUNNEN DE ONDERSTAANDE 

OPENINGSUREN 
TIJDELIJK AANGEPAST ZIJN !
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Algemeen directeur
Jürgen De Mets
055 43 17 50 - jurgen.demets@brakel.be

Adjunct algemeen directeur
Bianca De Staercke
055 43 15 08 - bianca.destaercke@brakel.be

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

Secretariaat
Tamara Verspeeten - Stafmedewerker
055 43 17 54 - tamara.verspeeten@brakel.be
Sofie Destercke - Deskundige personeel 
en organisatie - sofie.destercke@brakel.be

Personeelsdienst - 055 42 12 92
Dienstencheques  - 055 42 12 92

Koen Bekaert - hoofddeskundige ICT 
en gegevensbescherming.
055 43 15 01 - Koen.bekaert@brakel.be

Technische dienst
Francis Deboeverie 
Diensthoofd Ingenieur infrastructuur
055 43 17 57 - francis.deboeverie@brakel.be
Rut Vanderstraeten - Diensthoofd Openbare Werken
055 75 57 73 - rut.vanderstraeten@brakel.be
Sybille Coesens - Adm. medewerker 
055 43 17 59 - sybille.coesens@brakel.be

Financiële dienst
Lien Decock - Financieel deskundige 
055 75 57 70 - lien.decock@brakel.be
Christiane tkint - Adm. medewerker
055 43 17 55 - christiane.tkint@brakel.be
Joris Bakkaus - Adm. hoofdmedewerker
055 43 17 56 - joris.bakkaus@brakel.be
Carine Pollez - Adm. medewerker - Dienst maaltijden
055 43 15 02 - carine.pollez@brakel.be

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

Burgerzaken
Debby De Pessemier - Adm. medewerker 
055 75 57 77 - burgerlijke.stand@brakel.be
Dirk Faingnaert - Adm. medewerker 
055 43 17 66 - bevolking@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - burgerlijke.stand@brakel.be
Melanie Sackx - Deskundige Burgerzaken
055 43 17 62 - bevolking@brakel.be en    
burgerlijke.stand@brakel.be
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - bevolking@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
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
Tessa Vanonacker - Deskundige omgeving
055 43 17 58 - Tessa.VanOnacker@brakel.be
Voor het bespreken van een dossier met de stedenbouwkundige
 is het aangewezen vooraf een afspraak vast te leggen.

Vrije tijd & communicatie
Ricky De Frère
diensthoofd evenementen en communicatie
055 75 57 75 - ricky.defrere@brakel.be
Gary De Nooze - Adm. medewerker 
055 43 17 63 - toerisme@brakel.be
Kimberley Vanlierde - Adm. medewerker
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be
Katrien De Langhe - Adm. medewerker 
055 75 57 71 - katrien.delanghe@brakel.be

Sociale dienst
Hanne De Brakeleer - Maatschappelijk werkster
055 43 15 04 - hanne.debrakeleer@brakel.be
Elke Van Waeyenberge - Maatschappelijk werkster 
055 43 15 05 - elke.vanwaeyenberge@brakel.be
Vanessa Roosen - Maatschappelijk werkster
055 43 15 03 - vanessa.roosen@brakel.be
Yoko Maes - Maatschappelijk werkster
055 43 15 07 - yoko.maes@brakel.be
Bart De Vos - maatschappelijk werker
055 43 12 91 - Bart.DeVos@brakel.be

Belauto: 055 43 15 00

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

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW
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Enkel na afspraak
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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 27 augustus 2021 naar de 
toeristische dienst – Marktplein 1 – 9660 Brakel 

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

Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Mireille Vandenbossche uit Brakel

(De afkorting “BRAVO” staat voor ‘Brakelse Raad Voor 
Ontwikkelingssamenwerking’)

 

Hoeveel padden werden er 
tijdens de 

‘Paddenoversteekactie 2021’ 
overgezet!

(antwoord terug te vinden in dit infoblad)

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.

RECYCLAGEPARK BRAKEL

Maak een afspraak via 
www.brakel.be 

of de IVLA-infolijn 0800 90 270


