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Voorwoord 
van de burgemeester

Beste Brakelaar,

Dit infomagazine brengt je het recentste nieuws uit Brakel. Soms heeft ook 
het wereldnieuws een invloed op onze gemeente, zoals de berichten die 
ons bereiken uit Oekraïne. Vanuit Gemeente Brakel veroordelen we met 
klem de aanval op Oekraïne. De vlaggen aan het gemeentehuis hangen 
daarom halfstok. We gaan echter verder dan dat en willen als lokaal bestuur 
ook vluchtelingen een tijdelijke huisvesting bieden. Daarvoor doen we een 
oproep naar jou. Heb je een plek vrij? Ga dan zeker naar www.brakel.be en 
geef je plek door.
Beschrijf duidelijk hoeveel plaatsen je vrij hebt en om welke soort accom-
modatie (bijvoorbeeld een slaapkamer, een vakantiewoning, en dergelijke 
meer) het precies gaat. Vermeld ook zeker jouw contactgegevens en adres. 
Gemeente Brakel zal deze info centraliseren en bezorgen aan het Nationaal 
Crisiscentrum.

We hebben niet alleen oog voor de getroffenen uit Oekraïne. Misschien 
ken of ben je wel een Brakelaar die ook hulp kan gebruiken. Binnenkort 
vind je in elke deelgemeente een (witte) noodkreetbrievenbus terug. 
Daar kan je als inwoner van Brakel je vraag (liefst in een gesloten omslag) 
deponeren met het oog op het bekomen van hulp (zoals partnergeweld 
of nood aan algemene hulp). Deze bussen zullen regelmatig worden gele-
digd, waarna een maatschappelijk werker van het OCMW je zal contacte-
ren. Uiteraard met de nodige discretie.
Intussen gaan de grote nieuwe werken vlot door: de heraanleg van de 
Ronsesestraat, een nieuw zwembad, een nieuw skatepark, een nieuw lokaal 
voor KSA Elst en het finaliseren van de Hollebeekstraat.

Omdat nieuwe bakstenen het niet alleen kunnen doen, werken we ook aan 
meer verbondenheid tussen de mensen en onze gemeente. We bedanken 
je voor je geduld in coronatijden en zijn blij dat je niet vervallen bent in 
verzuring. Samen met jou kijken we uit naar de kermissen en evenemen-
ten, zoals de paaseieren zoektocht (16 april), de erfgoeddag (24 april) en de 
Oldtimerrit Classic Tour (08 mei).

Brakel zal bruisen als nooit tevoren.

Stefaan Devleeschouwer
Burgemeester
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 i   katrien.delanghe@brakel.be 
         055 75 57 71

Voorwoord 
van de burgemeester

Adviesraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking  BRAVO

Deze Brakelse adviesraad voor 
ontwikkelingssamenwerking heeft als 

doel om de Brakelse solidariteit binnen 
de gemeentegrenzen en ver daarbuiten 

in beeld te brengen en te ondersteu-
nen. Concreet houdt dit in dat wij de 

Brakelse bevolking willen bewustma-
ken van de Noord-Zuidproblematiek, 

verbinding willen faciliteren tussen 
van oudsher inwonende Brakelaars en 

nieuwe Brakelaars met migratieachter-
grond én Brakelse verenigingen willen 

steunen die met een concreet project in 
het Zuiden bezig zijn en een beperkte 

financiële gemeentelijke 
toelage goed kunnen gebruiken. 

Het zijn dan ook dezelfde Brakelse 
verenigingen die lid zijn van de 

Algemene vergadering van BRAVO 
en hun schouders zetten onder 

deze doelstellingen.
Voor deze editie nemen wij u iets dieper 

mee in de werking van de vereniging 
Vzw Kinderen van de zon(KVDZ) actief 

in Gambia (West-Afrika)
BRAVO wil ook een warme oproep 

doen aan al wie zich geroepen voelt of 
die, al is het aan de zijlijn, betrokken is 

bij een vereniging met activiteiten in 
het Zuiden, om zich kandidaat te stel-

len als lid van BRAVO.
Uiteraard zijn ook mensen welkom die 

een helpende hand willen reiken voor 
een van onze komende activiteiten, 

zonder dat zij direct 
lidmaatschap ambiëren. 

▼ Vzw Kinderen van de zon(KVDZ) actief in Gambia (West-Afrika) is een 
onafhankelijke, pluralistische organisatie die zich inzet voor de verbe-
tering van de levenskwaliteit van de Gambiaanse bevolking  en dit via 
duurzame landbouwprojecten, landbouw-educatie, technisch advies 
en micro-kredieten. KVDZ werd opgericht in augustus 2010 en wordt 
beheerd door vrijwilligers van Brakelse en Gambiaanse origine. 
In de eerste jaren werd gefocust op de bouw van een nieuwe school 
voor kinderen van 7-14 jaar met focus op technisch- landbouweducatief 
onderwijs. In die jaren werd ook de aanvang gemaakt van een kippen-
project waarbij een kippenstal werd gebouwd voor aanvankelijk 500 
leghennen(2013) die snel erna werd uitgebouwd tot een kippenstal voor 
2000 vleeskuikens. Via micro-kredieten en bijkomende opleidingen werd 
het management van de kippenstal overgedragen aan lokale mensen 
die dit project verder economisch uitbouwen en daarbij verschillende 
mensen tewerk stellen. Meer dan 75% van de bevolking leeft immers van 
landbouw en veeteelt maar heeft niet genoeg middelen en onvoldoen-
de technische kennis om ook rendabel te zijn. Vandaar dat opleidingen 
én een financieel steuntje in de rug zo belangrijk zijn. Ondertussen loopt 
dit kippenproject op wieltjes en wordt er verder gewerkt om de terrei-
nen rond de kippenstal verder in cultuur te brengen voor allerlei groen-

ten zoals ajuin, tomaten, kolen en cassave. Deze kunnen op de lokale 
markten verkocht worden en zo ook voor extra inkomen zorgen. Op dit 
moment ondersteunt KVDZ de uitbouw van een skills centre voor jonge-
ren vanaf 14 jaar waarbij hen ambachten zullen aangeleerd worden zoals 
het maken van afsluitingspalen en vloertegels. Tegelijk worden er ook 
fondsen geworven voor de bouw van een muur rond de terreinen om 
de cultuur van groenten te beschermen tegen rondtrekkkende geiten en 
koeienkuddes. Gambia is een prachtig land, ook om als toerist te bezoe-
ken. Zo organiseerde de vzw Kinderen van de Zon reeds meerdere 
inleefreizen met grote en kleine groepen naar het land om zo ‘the real 
Gambian/African experience’ te ervaren. Een must voor iedereen met 
reiskriebels en een beetje zin voor avontuur. Wie meer info wil , stuur 
gerust een mailtje naar info@kinderenvandezon.be n
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▼ Na onze eerste oproep in het gemeentelijk infomagazine met de vraag welke lessen jullie het liefst zouden willen 
volgen kwamen Windows 10 en het gebruik met smartphone / tablet het meest aan bod.
Daarom starten we in april terug met een nieuwe cursus ‘computerlessen voor 55+’. De cursus wordt georganiseerd 
door de seniorenadviesraad Brakel in samenwerking met de Brakelse school GO! Atheneum Brakel.
Er is de mogelijkheid om in te schrijven voor 2 modules. De cursus vindt plaats op dinsdagnamiddag en is toegankelijk 
voor alle senioren van Brakel. Het aantal deelnemers per module is beperkt tot 16 personen.
Kostprijs: € 3 per les 
Waar en wanneer: De les vindt plaats in het computerlokaal van Go! Atheneum - Wielendaalstraat en starten vanaf 19 
april. • De lessen starten stipt om 16.15 u. en eindigen om 18.15 u.
Inschrijven: vóór 11 april bij Kimberley Vanlierde, Dienst Toerisme (naast het gemeentehuis) – Marktplein 1 – Brakel.  n

ii   kimberley.vanlierde@brakel.be – 055 43 17 64    

▼ Eric Van Steenberge wordt verkozen tot onze nieuwe voorzitter, in opvolging van 
Marnix De Groote, die spijtig genoeg einde november 2021 overleden is. Eric was sinds 
2019 ondervoorzitter van de SAR. In de adviesraad vertegenwoordigt hij, als teamleider 
Okra trefpunt Nederbrakel, de diverse Okra’s in Brakel als vereniging. De seniorenadvies-
raad heeft tot doel als coördinerend orgaan te fungeren voor alle senioren van Brakel en 
tussen de verschillende verenigingen van de senioren. Ze heeft eveneens een advise-
rende rol naar plaatselijk, regionaal, provinciaal en nationaal beleid met betrekking tot alle 
seniorenproblemen en een stimulerende rol naar overheden, verenigingen, diensten en 
individuen. Ten slotte organiseert de seniorenraad jaarlijks verschillende activiteiten.
In het dagelijks bestuur zetelen verder Arno De Taeye, ondervoorzitter (Neos), Jacques 
Lenvain, secretaris (CD&V senioren), Marie Marleen Haegeman, penningmeester, Robert 
Godijn, public relation, Christine Hoekman, Anny Labeau, Guy Van Den Borre(S-plus), Mar-
leen Aubeeck (Vief ), Marijn Devalck, als afgevaardigde namens het OCMW-Brakel, Marleen 
Gyselinck, Eerste schepen belast met senioren en Kimberley Vanlierde als gemeentelijk 
medewerker. Bij vragen en/of melding van problemen kan men zich richten tot één van 
de bestuursleden  n

ii   adviesraden@brakel.be – 055 43 17 64   

Naam + voornaam:

Adres:

Geboortedatum: 

Telefoon:

E-mail:
De cursist volgt volgende modules:

  Windows 10 laptop (19/4, 26/4, 3/5 en 10/5)
  Smartphone Android (17/5, 24/5, 31/5 en 7/6)

We vragen aan de deelnemers een minimale kennis over computer 
en smartphone. Gelieve ook je eigen laptop, smartphone of tablet 
mee te brengen.   

Computerlessen voor Brakelse 55-plussers

Nieuwe voorzitter SAR Brakel
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▼ Muzikaal klank- en lichtspektakel in Brakel met de Re-
cup’boys en jeugden volwassenen koor van de Kunstacade-
mie Vlaamse Ardennen o.l.v Luc Baert en Emile Ryckebusch. 
Vrijdag 6 mei 2022 om 20u + zondag 8 mei 2022 om 18u in 
zaal Averbo, Riedeplein 15 in 9660 Michelbeke. De’ Recup’boys’ 
zorgen altijd voor vuurwerk op het podium. Voeg daar nog 
vocaal jong geweld aan toe en je hebt een swingende muzi-
kale mix! De ‘Recup’boys’ - de klas groepsmusiceren melodisch 
slagwerk o.l.v. Luc Baert - zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze 
stonden al meermaals met pakkende voorstellingen op de 
planken in Ronse. In september 2021 brachten zij hun laatste 
productie ‘Light between dark’ met groot succes in C-mine in 
Genk. Ook de optredens van het jeugd- en volwassenen koor 
van de Kunstcademie onder leiding van Emile Ryckebusch 
werden al verschillende malen enthousiast onthaald in Ronse. 
Kom genieten van een wervelende voorstelling met drums, 
marimba’s en ander slagwerk op het podium met koor. Het 
wordt een visueel en auditief totaalconcept met 120 muzikan-
ten om van te snoepen. n

S(w)inging percussion!

Meer weten over het Bevolkingsonderzoek  
Dikkedarmkanker? 
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar  
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
contacteer je huisarts.

MAART 2022: MAAND VAN DIKKEDARMKANKER

Ik doe het straks wel.  
Eerst nog wat lezen. VROEGTIJDIGE  

OPSPORING IS DE  
BESTE BESCHERMING  
TEGEN DIKKEDARM-
KANKER
Doe van je 50ste tot en met je 74ste 
elke twee jaar de stoelgangtest.

BLA
BLA
BLA

GEEN EXCUSES. DOE DE STOELGANGTEST.

VRIJDAG

6
Mei

ZONDAG

8
Mei

ii   kunstacademie@ronse.be - 055 23 28 85
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▼ Thema: Erfgoeddag maakt school  - “De school uit de tijd van toen.” 
De tentoonstelling “Van griffel en lei tot krijt en bord gaat door in het Gemeentelijk Medisch Historisch Museum, 
toegang langs de Spoorwegstraat tussen nummer 4 en 6. 
Het betreft schoolmateriaal, schoolboeken, schoolfoto’s, meubilair, schriften, handwerkjes enz. Ook aandacht voor 
de Erkende Mijnschool van Nederbrakel. 
Er is bijzondere aandacht voor het pedagogisch project van Sadi Van Caenegem uit Parike. Hij werd geboren 
in Everbeek in 1913 en werd benoemd in de gemeenteschool van Parike op 1 augustus 1937. Omstreeks 1973 
ging hij met pensioen. Zijn lesvoorbereidingen voorzien van kleurrijke tekeningen bleven bewaard en zijn zeer 
merkwaardig te noemen.

Oproep 
Wie nog over foto’s beschikt over die periode mag dit melden via 
Ludwig.detemmerman@skynet.be of toerisme@brakel.be
De tentoonstelling is te bezoeken op:
zondag 24 april 2022 van 10 tot 18 uur, 
zaterdag 30 april 2022van 14 tot 18 uur
zondag 1 mei 2022 van 14 tot 18 uur.

Voor de scholen
Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 april 2022 kan de ten-
toonstelling bezocht worden door leerkrachten en leerlingen 
uit basisscholen en middelbare scholen na afspraak. 

Erfgoedklasbakken
De scholen kunnen de tentoonstelling bezoeken of ze 
kunnen een “Erfgoedklasbak” verwelkomen die spreekt over 
een of ander oud beroep zoals bij voorbeeld: de mijnwerker, 
de kasseilegger,…. 
Er zijn twee klasbakken: Robert D’Haeyer gaat het hebben 

over “De kasseilegger” en Jean-Pierre Hoebeke over “De mijnwerker”. Dit wordt gecoördineerd door Erfgoed 
Vlaamse Ardennen (EVA). Het is een organisatie van de Culturele Raad (Werkgroep Open Monumenten) met 
medewerking van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius. n

ii   toerisme@brakel.be - 055 43 17 63
ludwig.detemmerman@skynet.be - 055 42 65 75 of 0473 92 39 10

2022
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Binnen het Gemeentelijk onderwijs worden 
kleuterafdeling ‘t Knuffeltje 
en lagere afdeling Klavertje 4 nu ook in naam 
één school. Vanaf dit schooljaar gaan wij 
samen verder onder de naam GBS Klavertje 4

- Sportieve school
- Groene omgeving
- Aandacht voor hoofd, hart en handen
- Cultuur-, sport- en zeeklassen
- Voor- en naschoolse opvang
- Eigen schoolbus

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 bezoek 
onze website 
www.gbsklavertje4.be

Wij maken graag tijd 
voor jullie…

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 kinderen de kans geven 
om hun eigen creativiteit en talenten 
te ontplooien en hen maximale  
ontwikkelingskansen geven bin-
nen een krachtige, warme leef- en 
leeromgeving.
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Nieuw op het online 
leerplatform
▼ Via je gratis lidmaatschap van de bib en je profiel op 
Mijn Bibliotheek kan je gratis gebruik maken van het 
online leerplatform. Er komen geregeld nieuwe  
onderwerpen bij. Recente cursussen (e-learning) zijn: 
Starten met Word, Sociale psychologie, Frans uitgebreid. 
Recente webinars zijn: Positieve instelling, All you need 
is less: the 15 wardrobe (webinar is in het Nederlands) en 
Een les in stress. Maak er gebruik van! n

Leren met de bib!
▼ Bankverrichtingen via de computer doen. Facturen 
en aanrekeningen beheren. Het kan al een hele tijd via 
een beveiligde verbinding. Maar waakzaamheid voor 
phishing en internetfraude blijft raadzaam. Nieuw zijn 
intussen de vele mogelijkheden om te betalen en te 
bankieren met tablet en smartphone, vaak zelfs zonder 
gebruik te maken van bankkaart, kaartlezer en zelfs pin-
code.  Zeer handig natuurlijk, maar hoe veilig is het?

Tijdens deze voordracht van Seniornet Vlaanderen wordt 
alles toegelicht en worden vooral de nieuwe manieren 
van betalen uitvoerig gedemonstreerd.
Van de deelnemers wordt een basiskennis pc-gebruik en 
internet verwacht.

Gratis toegang. Vooraf reserveren. De voordracht gaat 
door in de bib op maandag 25 april van 13.30 tot 16.30u. n

▼ Willen we echt terug naar het oude 'normaal' van 
besparen in de sociale zekerheid en het onderwijs, en 
fiscale ongelijkheid? Naar een wereld waar de mensen 
die de samenleving rechthouden géén helden zijn? 
In zijn boek "Wat na corona?" houdt filosoof Bleri Lleshi 
een krachtig en inspirerend pleidooi om het roer om 
te gooien. Corona heeft een aantal problemen op 
scherp gezet. We staan op een kruispunt. 
We kunnen dit moment grijpen om te kiezen voor 
positieve verandering: naar een sociale, duurzame en 
rechtvaardige samenleving.

Bleri Lleshi is filosoof, auteur en spreker. Boeken van zijn 
hand zijn onder meer "Liefde in tijden van angst", "Inaya: 
brief aan mijn kind", "De kracht van hoop" en
"Wat nu?: brief aan Vlaanderen".

Hij komt naar de bib op donderdag 19 mei, om 20u. 
Gratis toegang. Vooraf reserveren. n

Hoop in 
tijden van 
corona 
Auteur 
Bleri Llhesi 
te gast in
 de bib

ii   brakel.bibliotheek.be - 055 42 12 45



 
 

 

 
 
 

Bezoek de 
wekelijkse 

markt en win 
een mooie 

prijs! 
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De grote werven in Brakel 
Stand van zaken van de bouw van het nieuwe zwembad

▼ Bouw gestart in augustus 2021.
- Het bouwrijp maken, het uitgraven 
van de bouwput, het uitvoeren van 
de paalfundering, het plaatsen van de 
riolering en het storten van de vloer-
plaat, kelder en baden werden reeds 
uitgevoerd.
In de komende maanden zullen met-
selwerken, gevelafwerking, dakwerken, 
tegelwerken en de installatie van 
technieken worden uitgevoerd.
- Onder voorbehoud van onvoorziene 
omstandigheden is de finalisatie van 
het project voorzien op het einde van 
2022.

Technisch concept van het nieuwe 
zwembad:

Verwarming
De warmteproductie van het complex 
wordt gerealiseerd door een warm-
tekrachtkoppeling (WKK), aangevuld 
met een cascade van condenserende 
gasketels (voor piekbelastingen).
De WKK produceert in eerste instantie 
elektriciteit en recupereert tegelijk ook 
de geproduceerde warmte.
De warmteafgifte wordt via de lucht-
behandeling voorzien. 

De productie van sanitair warm water 
gebeurt door middel van een klas-
sieke boiler.

Rolafdek zwembaden
Beide baden hebben een rolafdek die 
het warmteverlies van het zwembad-
water beperkt tijdens de sluitingsuren.
Een bijkomend voordeel van het 
afdekken van het zwembadwater 
is dat de verdamping zeer sterkt 
afneemt en de luchtgroepen tijdens 
de sluitingsuren aan een lagere snel-
heid kunnen draaien. Dit zorgt voor 
een lager elektriciteitsverbruik wat 
energetisch zeker interessant is.

Luchtbehandeling en ventilatie: 
Opdeling in 3 zones:
• In de droge zones worden balans-
ventilatie-units met warmterecupera-
tie (warmtewisselaar, adsorptiewarm-
tewiel) voorzien. 
• In de zwemhal worden luchtbehan-
delingsgroepen uitgerust met een 
dubbele platenwisselaar, warmte-
pomp en badwatercondensor voor-
zien.
• In de kleedkamers wordt een lucht-
groep met platenwarmterecuperator 
voorzien. 
De technieken (adsorptiewarmtewiel 
en badwatercondensor) zorgen voor 
een hoger rendement op het gebied 
van warmterecuperatie. 
In de personeelslokalen, technische 
ruimtes en cafetaria is actieve koeling 
voorzien d.m.v. een lucht-lucht warm-
tepomp.  

Waterbehandeling
Er is voor beide baden een aparte fil-
ter. Er is een automatische spoeling. 
Waterbehandeling d.m.v. zoutelek-
trolyse met productie van chloor 

en PH-correctie. Hierdoor is er geen 
transport of opslag van gevaarlijke 
chemicaliën nodig.
Er wordt een UV-installatie voorzien 
voor de reductie van gebonden 
chloor. 

Hergebruik regenwater
Er is een hemelwaterbuffer om te 
voorzien in spoelwater voor de toilet-
ten en suppletiewater voor de baden 
(via een spoelwaterrecuperatietoestel 
UF/RO). 
Voor de recuperatie van het spoel-
water van de zwembadfilters, wordt 
bijkomend een spoelwaterrecupera-
tietoestel (UF/RO) voorzien.
Standaardmaatregelen; zoals zelfslui-
tende kranen, spaardouchekoppen, 
enz, …

Verlichting:
Doorheen het hele gebouw LED-
verlichting. 
In de zwemhal wordt lijnverlichting 
toegepast boven de perrons.

Zonnepanelen
Fotovoltaïsche zonnepanelen met een 
piekvermogen van 45 kW. 
Gebouwenbeheersysteem
De inschrijver voorziet een integraal 
gebouwbeheerssysteem waaraan de 
verschillende technieken zullen wor-
den gekoppeld en kunnen worden 
beheerd. n
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26 januari
Viering van de 100 jarige Laura Vander Haegen

Winnaars wandelzoektocht 
seniorenadviesraad

19 januari
Viering van de 107 jarige Rachel Vandenbussche

Herdenking Wapenstilstand

Reveil op het kerkhof van Nederbrakel

100 107

ZATERDAG

5
November

1
November

11
November
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Beweegcoaching op maat / Wist jij dat Brakel een 
beweegcoach heeft? 

▼ Wil je meer bewegen, maar kom je er niet toe? Als 
beweegcoach maak ik een beweegplan die haalbaar is, 
aangepast aan jouw leven en rekening houdend met de 
huidige corona maatregelen. 

Ik kan je zien in Brakel op exacte locatie…, maar ook 
beeldbellen en wandelgesprekken zijn mogelijkheden. 
Zolang jij je er goed en veilig bij voelt. 
Bewegen helpt je fit te blijven en je geest terug fris te 
maken. Pieker je vaker, geraak je je huis niet uit of zit 
je niet goed in je vel? Contacteer ons, in Brakel staat 
beweegcoach Ruben Ritserveldt voor je klaar!  
Dit alles aan een voordelig tarief: Heb je een verhoogde 
tegemoetkoming, dan kost een kwartier individuele 
begeleiding € 1. Voor alle anderen kost een kwartier 
individuele begeleiding € 5. De coach kan helpen met 
een verduidelijking van je persoonlijk tarief.

Lijkt dit aanbod je wat? Vraag ernaar bij je  
zorgprofessional, zij stellen graag een verwijsbrief voor je 
op waarmee je aan de slag kan met de beweegcoach.  n

ii   
Beweegcoach Ruben Ritserveldt - 0476 08 59 60
brakel@bewegenopverwijzing.be 
www.bewegenopverwijzing.be

Online inschrijven 
sportkampen 

zomervakantie 2022
▼ De online inschrijvingen voor de sportkampen van de 
zomervakantie starten vanaf zaterdag 23 april 2022 om 9u 
voor inwoners van Brakel en vanaf maandag 25 april 2022 
om 9u voor niet-inwoners van Brakel. Volgende  
sportkampen zullen, rekening houdende met de  
coronamaatregelen op dat moment,  
georganiseerd worden:

Week van maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 juli 2022:  
kleutersportkamp (3-5 jaar), voetbal-omnisportkamp (6-12 
jaar), volleybal-omnisportkamp (6-14 jaar) en paarden-
kamp (8-14 jaar)
Week van dinsdag 12 t.e.m. vrijdag 15 juli 2022: 
(4 dagen): kleutersportkamp (3-5 jaar) en danskamp 
(6-14 jaar)
Week van maandag 1 t.e.m. vrijdag 5 augustus 2022: 
volleybal-omnisportkamp (6-14 jaar) en paardenkamp 
(8-14 jaar)
Week van maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 augustus 2022: 
kleutersportkamp (3-5 jaar), padel-omnisportkamp 
(8-16 jaar) en hockey-omnisportkamp (6-12 jaar)
Week van dinsdag 16 t.e.m. vrijdag 19 augustus 2022: 
(4 dagen): kleutersportkamp (3-5 jaar), vechtsportmix 
(6-12 jaar) en fietskamp (10-16 jaar) 
Week van maandag 22 t.e.m. vrijdag 26 augustus 2022: 
‘Escape Room’ sportkamp (8-12 jaar) en paardenkamp 
(8-14 jaar)  n

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

of www.brakel.be.
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1ste Gezinsfietstocht 
▼ Voor de eerste maal organiseert Sportraad Brakel in nauwe samenwerking met de 
sportdienst een gezinsfietstocht. Opzet is dat er kan gekozen worden voor een re-
creatieve fietstocht in gezinsverband met vertrek tussen 10u30- 13u30, te kiezen uit 
2 afstanden (15 km of 30 km). Vrijblijvende fotozoektocht inbegrepen in het concept 
met een mooie prijs te winnen.
Start en aankomst : gemeentelijk buurthuis Cordenuit (gelegen aan de kerk van de 
deelgemeente Everbeek-Beneden). Aansluitend mogelijkheid tot het nuttigen van 
een BBQ-maaltijd (13u-17u). Randanimatie voorzien voor de kinderen. Vooraf inschrij-
ven is verplicht via de gemeentelijke website ! n

ii   wim.dewael@brakel.be  - 055-42 31 98.
Meer informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op www.brakel.be

Lessenreeks fietsen voor volwassenen
▼ Op zaterdag 30 april 2022 start onze gloednieuwe 5-lessenreeks fietsen voor vol-
wassenen. De online inschrijvingen starten reeds op zaterdag 26 maart 2022 om 9u. 
Tijdens deze lessenreeks leer je fietsen en rijden met een fiets in het verkeer. 
Enkele belangrijke onderdelen die aan bod komen zijn: de fiets leren kennen, je 
evenwicht vinden op de fiets, hindernissen nemen, versnellingen leren gebruiken, 
veilig fietsen in het verkeer en uiteraard rekening houden met de verkeersregels. 
Een eigen fiets hebben is niet nodig. n

ii   ben.devlieger@brakel.be  - 055-42 31 98.
Meer informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op www.brakel.be

Sportdag 55+ aan zee  
▼ Op vrijdag 3 juni 2022 organiseert de Brakelse sportraad, in samenwerking met 
de sportdienst naar jaarlijkse traditie een sportdag aan zee voor alle 55-plussers, 
woonachtig te Brakel. Deze sportdag zal dit jaar doorgaan in en rond Koksijde. 
Heenreis om 7u30 en terugreis om 17u30 met busvervoer (parking sporthal ‘de Rijdt). 
Deelnameprijs = € 40 (busvervoer, middagmaal, verzekering, begeleiding sporten, 
gebruik sportmateriaal en accommodaties inbegrepen). Inschrijven zal mogelijk zijn 
vanaf dinsdag 19 april 2022 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).
Programma: 
Voormiddag : keuze: wandeltocht (±10km) of fietstocht met elektrische fiets (±35km).
Middaglunch - Namiddag : boottocht op de Yzer (Nieuwpoort - Diksmuide) n

ii   wim.dewael@brakel.be  - 055-42 31 98.
Meer informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op www.brakel.be

ZONDAG

26
Juni

VRIJDAG

3
Juni
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Organisatie activiteiten 
sportraad/sportdienst 2022 
▼ De voorbije 2 jaar werd de gemeentelijke sportraad en sportdienst door het Coronavirus belemmerd in het 
organiseren van vele activiteiten. Enerzijds dienden bepaalde evenementen te worden verplaatst of uitgesteld, 
anderzijds jammer genoeg geannuleerd.
Met de huidige gunstige evolutie zullen beide partners veiligheidshalve inspelen en inzetten op het organiseren van 
de activiteiten in de late lente, zomer en vroege herfst. Duimen dus maar dat alles mag en kan doorgaan zoals gepland.

Hieronder een samenvatting van de verschillende organisaties in 2022:
Vrijdag 6 mei 2022 : 6de sportgala Brakel (uitgestelde editie 2020-2021)

Vrijdag 3 juni 2022 : sportdag 55+ aan zee (Koksijde)
Zondag 26 juni 2022 : 1ste gezinsfietstocht (start- en aankomst buurthuis Cordenuit)
Woensdag 6 juli 2022 : kermiswielerwedstrijd Juniores te Nederbrakel (start 15 uur)

Zondag 18 september 2022 : herfstwandeling (start 14 uur kerk Opbrakel)
Woensdag 28 september 2022 : interscholenveldloop (terrein FC Zegelsem)

Vrijdag 7 oktober 2022 : 17de sportquiz (start 20 uur sporthal ‘de Rijdt’)
November 2022 : viering 20-jarig bestaan sporthal ‘de Rijdt’  n

ii   wim.dewael@brakel.be  - 055-42 31 98.
Meer informatie zal binnenkort terug te vinden zijn op www.brakel.be

Huisvuilophaling  
▼ Tientallen chauffeurs en ophalers trotseren dag in dag uit alle weersomstandigheden om afval op te halen. 
Het vraagt heel wat organisatie, zeker met de huidige wegenwerken in Brakel.
Om de afvalophaling veilig en efficiënt te laten verlopen willen we vragen om jullie afval zeker tijdig aan te bieden. 
Sommige ophaalroutes, zoals jullie ze normaal gewoon zijn, kunnen, wegens de werken, de komende 
weken/maanden wijzigen. De dag van ophaling zal niet wijzigen, mogelijks wel het tijdstip.
Plaats het afval buiten de avond vóór de ophaling vanaf 19 uur. 
De ophaaldienst start vanaf 6 uur met de ophalingen.
In de zomermaanden juni, juli en augustus starten de 
ophalingen vanaf 5 uur.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking. n

ii   milieu@brakel.be - 055 43 17 60
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Asbestinzameling 
aan huis 
eerste afroep gratis vanaf 
1 maart 2022
▼ Wist je dat de Vlaamse Regering onze leefomgeving 
tegen 2040 asbestveilig wil maken?
Om deze ambitie kracht bij te zetten, biedt afvalinter-
communale IVLA vanaf 1 maart 2022 een eerste afroep 
voor asbestinzameling aan huis gratis aan voor inwoners 
van Brakel. De eerste ophalingen worden midden maart 
voorzien. 
Het project zal een jaar lopen, maar kan na een tussen-
tijdse evaluatie verlengd worden.

Hoe aanvragen?
• Bel de IVLA-infolijn op het gratis nummer 0800 90 270 om een asbestplatenzak of kuubzak en asbestpreventiekits te 
bestellen. De eerste afroep is gratis. Vanaf een tweede afroep betaal je 30 euro per afroep. Bij een afroep ontvang je stan-
daard 1 zak en 2 preventiekits. 
Wens je extra zakken of preventiekits? Dan betaal je 30 euro per bijkomende zak en 
10 euro per extra preventiekit, ook bij een eerste afroep.
• De plaatzak of kuubzak en preventiekits worden aan huis geleverd. 
• De IVLA-infolijn deelt mee wanneer de zak zal worden opgehaald.
Enkel hechtgebonden asbesttoepassingen worden aan huis opgehaald.
• Is een ophaling niet haalbaar in jouw straat? Dan zoeken we een oplossing. 
De IVLA-infolijn koppelt hierover terug naar de aanvrager. 

Hoe aanbieden?
In het pakket zit een folder met instructies om asbestcement veilig te kunnen verwijderen. Volg deze instructies nauwge-
zet op en zorg ervoor dat de plaat- of kuubzak correct gevuld en afgesloten klaarligt op de dag van de ophaling. Vergeet 
ook je beschermingskledij niet in de zak te gooien.
Een platenzak kan je enkel voor golfplaten gebruiken. In een kuubzak kan je ander hechtgebonden asbestpuin kwijt, 
zoals dakleien, bloembakken, vloertegels, … Gooi geen ander afval in de zakken.
Let op: breek of bewerk het asbesthoudend materiaal niet!
Heb je ongebonden asbest? Dan moet je beroep doen op een professionele asbestverwijderaar. n 

 ii  www.ivla.be 
 www.asbestinfo.be
 www.alertvoorasbest.be 
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Aandacht voor pesticidenverbod op bermen en oevers
▼ ‘Zonder is gezonder’ is al jaren de 
slogan van de informatiecampagne 
van de Vlaamse overheid over de 
regelgeving rond het gebruik van 
sproeistoffen. Inderdaad vat deze 
slogan kernachtig samen wat we-
tenschappelijk onderzoek ons leert 
over het schadelijk effect van allerlei 
pesticiden op de kwaliteit van onze 
leefomgeving. 

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

speelpleinen, trottoirs en pleinen,… 
alsook voor bermen en oevers. Voor 
laatste beide was dit reeds vroeger zo, 
op basis van het Bermbesluit en het 
decreet Integraal Waterbeheer. 
Een belangrijke toevoeging vanuit 
deze nieuwe regelgeving is dat het 
verbod nu ook geldt voor bermen 
buiten het landelijk gebied. Concreet 
betekent dit dat het gebruik van pes-
ticiden eveneens, en dit dus overal, 
verboden is tussen de straatkant en 
de rooilijn. Meestal gaat het hier om 
een 1 tot 3 meter brede strook die 
in landelijke woonomgevingen vaak 
min of meer verhard is aangelegd 
door de eigenaar van de aanpalende 
woning. Ook hier mag dus niet meer 
gesproeid worden. 
Indien bij vaststelling van een ge-
sproeide berm of oever kan vermoed 
worden wie hiervoor verantwoordelijk 
is, zal deze persoon daarover door een 
bevoegd persoon worden aangespro-
ken. 
Indien deze verantwoordelijkheid ter 
plaatse niet duidelijk is, zal een waar-
schuwingsbord aangebracht worden 
en tegelijk in alle huizen in 

de omgeving ervan een bericht in de 
bus worden gestoken. Op die manier 
hopen we dat de hele buurt er samen 
kan op letten dat dit kapot sproeien 
van bermen en oevers ophoudt. Heeft 
u ergens een kapot gespoten berm of 
oever gezien, meld dit aan de milieu-
dienst : 055 43 17 60 of via milieu@
brakel.be. 
Wij willen er dan ook op rekenen, dat 
eenieder voortaan de nodige burger-
zin aan de dag zal willen leggen, zo-
dat geen verdere actie – verbalisering 
en boete – zal nodig zijn. We hopen 
met dit initiatief, uitgaand van de 
Milieuraad, voortaan met z’n allen te 
kunnen genieten van een gezondere 
leefomgeving en van een natuur die 
niet ontsierd wordt door kale bermen 
en oevers. n 

 ii  milieu@brakel.be of 055 43 17 60 

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

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

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

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

terecht en maken onze leefomgeving ongezond. Het herstel van doodgesproeide 

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

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

DEZE BERM IS STERVEND!
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Bijenplekjes
▼ Bijenplekjes zijn plaatsen waar wilde bijen, hommels, wespen en andere insecten zich thuis voelen in een menselijke 
omgeving. Ze vinden er nectar, stuifmeel en nestmogelijkheden want ze vinden er bloemen als voedsel en gaatjes, 
spleten en andere kleine openingen om in te schuilen. Ze vinden er het hele jaar door voedsel.
Geschikte bijenplekjes zijn in onze bebouwde omgeving zeldzaam. In de Vlaamse Ardennen krijgen ze daarom van 
Milieufront Omer Wattez (MOW) en Natuurpunt Vlaamse Ardennen een markering met een plaatje. Dat kan zowel op 
openbaar terrein als in een privé tuin. Zo vestigen we de aandacht op plekken die voorbijgangers kunnen inspireren tot 
navolging. 
Let er op dat er ecologisch waardevol groen, diversiteit aan bloeiers, een onbedekte bodem, afwezigheid van sproei-
stoffen en nestgelegenheid in de buurt moeten zijn. Denk niet alleen aan bloemen, maar ook aan bomen, hagen, klim-
planten, enz. Het is ook belangrijk dat de bodem een uitwisseling van leven boven- en ondergronds toelaat.
Is jouw tuin zelf een geschikt bijenplekje of weet je elders in de Vlaamse Ardennen geschikte bijenplekjes liggen die 
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg? Geef dan de locatie door middels het formulier of https://bijenplekje.be/ of 
stuur een e-mail naar info@bijenplekje.be.  Vermeld wel alle noodzakelijke gegevens. MOW of Natuurpunt brengt dan 
op een geschikt moment een plaatsbezoekje om na te gaan of het bijenplekje in aanmerking komt voor vermelding op 
de website en het plaatsen van een bordje. Voor particulieren zijn hier geen kosten aan verbonden: de milieuraad van 
Brakel staat in voor de aanschaf van de paal en het bordje!  n

i  milieu@brakel.be of 055 43 17 60
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Oproep 
inzameling 
schapenwol

▼ Vele schapenhouders ervaren problemen om hun 
schapenwol kwijt te geraken na het scheren van hun 
schapen. Via het recyclagepark mag dit niet ingeza-
meld worden waardoor de schapenwol in principe 
restafval is én zou moeten worden meegegeven met 
de reguliere huisvuilophaling.
Daarom overweegt het gemeentebestuur Brakel om, 
voor het eerst, een schapenwolinzameling te organi-
seren voor de schapenhouders uit Brakel.

We zouden deze inzameling voorzien aan de gemeen-
telijke loods op een vastgelegde datum.
• De wol mag niet verontreinigd zijn met overmatig 
stro, stof of uitwerpselen. Onzuivere wol zal geweigerd 
worden!
• De wol wordt aangeleverd in doorzichtige plastic 
zakken zodat de sortering vlot kan verlopen
• De wol dient gesorteerd te worden in witte wol én 
zwart/bonte wol

Om te kunnen inschatten hoe groot de vraag is, doen 
wij een oproep om te laten weten hoeveel schapen je, 
per soort, bezit én eventueel een raming op te geven 
van het aantal kubieke meter schapenwol die je zou 
aanleveren. n

i  milieu@brakel.be of 055 43 17 60

Tuinrangers,
klimaatslim en 
natuurvriendelijk 
tuinadvies op maat
▼ De Tuinrangers zijn gepassioneerde hobbytuiniers 
met een hart voor de natuur. Als vrijwillige tuinadvi-
seurs willen we bijdragen aan een biodiverse en kli-
maatrobuuste buurt. Het Tuinrangerproject is een ini-
tiatief van de Vlaamse Overheid. De Tuinrangers wor-
den opgeleid en blijvend ondersteund door Inverde, 
het opleidingscentrum van Natuur en Bos.
Nodig eens een Tuinranger uit
Jouw tuin, groot of klein, kan een viersterrenhotel zijn 
voor bijen, een tankstation voor vlinders, een schuil-
plek voor de familie egel en een liefdesnestje voor een 
koppel pimpelmeesjes. In snikhete zomers kan jouw 
tuin het koelste plekje zijn in de straat. En bij kletsnat 
weer kan je tuin het water opzuigen voordat het in je 
kelder loopt.
Over ons gratis tuinadvies
Eerst luisteren we naar jou. Wat verlang jij van je tuin? 
Rust en privacy? Ruimte om te ravotten of te 
barbecueën? Opstaan met een zingende merel en een 
handjevol bessen? Hou je van wild of eerder van strak? 
En hoe vaak wil je in je tuin werken? We willen het 
allemaal weten.
Dan kijken we samen naar je tuin
Wat vertelt jouw bodem ons, waar is het zuiden en 
waar heb je last van inkijk? Maar ook: wat vinden de 
vogels en de bijtjes eigenlijk van deze tuin? Vinden ze 
er iets te eten? Kunnen ze zich ergens verstoppen?
En we geven advies op maat.
GRATIS aangeboden door de gemeente. n

i
www.tuinrangers.be 

tuinrangers@vlaanderen.be
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Bereid je voor op  
mobiliteitsswitch.be * Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Hoe pakken we dit aan in 
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Vlaamse 
Ardennen bestaat uit 15 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.

In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:

 Een netwerk met een hogere frequentie van bussen, en bussen die vroeger en later rijden dan vandaag. 

 Zo worden belangrijke assen om het (half)uur bediend, ook op zondag.

 (Laat)avondvervoer tijdens het weekend in de regio Oudenaarde in aansluiting op de treinen uit Gent en Brussel.

 Op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn, zetten we in op flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Op een 20-tal locaties 

 in de regio zullen ook deelfietsen en -wagens worden aangeboden.

Het slim combineren van trein, bus en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar. 

Met trein naar
station Oudenaarde

Met nachtbus
naar station Ronse

uit Ronse neemt na een 
avondje uit in Gent de 
trein naar huis.

Station
Gent Sint-Pieters ThuisMarco

uit Huise gaat op 
bezoek bij haar man in 
het OLV van Lourdes 
Ziekenhuis in Waregem.

OLV van Lourdes 
Ziekenhuis

Halte Kruishoutem 
Nieuw Plein

Station
Oudenaarde

Station
Ronse

Met bus naar  
OLV van Lourdes Ziekenhuis

Station
Hillegem Zwembad

Met trein naar
station Zottegem

Met deelfiets
naar zwembad

Odette

uit Ophasselt in 
Geraardsbergen 
heeft een 
mobiliteitsbeperking 
en zit in een rolstoel. 
Ze gaat maandelijks 
op bezoek bij haar 
vriendin in Brakel.

Thuis in 
Ophasselt Brakel

Met Hoppinflex+ (bus of taxi) 
naar vriendin

Farah

Halte Huise
Home Vijvens

Met bus of taxi naar halte 
Kruishoutem Nieuw Plein

uit Hillegem  
gaat zwemmen 
in Zottegem en 
neemt de fiets 
naar het station.

Bart

Station
Zottegem

Samen maken we  
de mobiliteitsswitch

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle 
openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, 

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je 

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende 

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen 

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken 

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het 

callcenter van de Hoppincentrale.  

Op naar de mobiliteitsswitch 
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de 
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie 

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale 

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het 

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet  

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s. 

Lees meer 
over de nieuwe 

mobiliteitsvisie op 
mobiliteitsswitch.be 

Efficiënter, duurzamer en 
flexibeler openbaar vervoer  
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram 

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten 

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen 

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in 

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een 

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.  

 maakt 
combimobiliteit eenvoudig  
Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.  

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert 

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je 

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.  



21  |  BRAKEL INFO

Bereid je voor op  
mobiliteitsswitch.be * Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Hoe pakken we dit aan in 
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Vlaamse 
Ardennen bestaat uit 15 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.

In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:

 Een netwerk met een hogere frequentie van bussen, en bussen die vroeger en later rijden dan vandaag. 

 Zo worden belangrijke assen om het (half)uur bediend, ook op zondag.

 (Laat)avondvervoer tijdens het weekend in de regio Oudenaarde in aansluiting op de treinen uit Gent en Brussel.

 Op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn, zetten we in op flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Op een 20-tal locaties 

 in de regio zullen ook deelfietsen en -wagens worden aangeboden.

Het slim combineren van trein, bus en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar. 

Met trein naar
station Oudenaarde

Met nachtbus
naar station Ronse

uit Ronse neemt na een 
avondje uit in Gent de 
trein naar huis.

Station
Gent Sint-Pieters ThuisMarco

uit Huise gaat op 
bezoek bij haar man in 
het OLV van Lourdes 
Ziekenhuis in Waregem.

OLV van Lourdes 
Ziekenhuis

Halte Kruishoutem 
Nieuw Plein

Station
Oudenaarde

Station
Ronse

Met bus naar  
OLV van Lourdes Ziekenhuis

Station
Hillegem Zwembad

Met trein naar
station Zottegem

Met deelfiets
naar zwembad

Odette

uit Ophasselt in 
Geraardsbergen 
heeft een 
mobiliteitsbeperking 
en zit in een rolstoel. 
Ze gaat maandelijks 
op bezoek bij haar 
vriendin in Brakel.

Thuis in 
Ophasselt Brakel

Met Hoppinflex+ (bus of taxi) 
naar vriendin

Farah

Halte Huise
Home Vijvens

Met bus of taxi naar halte 
Kruishoutem Nieuw Plein

uit Hillegem  
gaat zwemmen 
in Zottegem en 
neemt de fiets 
naar het station.

Bart

Station
Zottegem

Samen maken we  
de mobiliteitsswitch

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle 
openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, 

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je 

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende 

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen 

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken 

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het 

callcenter van de Hoppincentrale.  

Op naar de mobiliteitsswitch 
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de 
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie 

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale 

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het 

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet  

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s. 

Lees meer 
over de nieuwe 

mobiliteitsvisie op 
mobiliteitsswitch.be 

Efficiënter, duurzamer en 
flexibeler openbaar vervoer  
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram 

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten 

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen 

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in 

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een 

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.  

 maakt 
combimobiliteit eenvoudig  
Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.  

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert 

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je 

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.  
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Wat is een wegkapitein? 

Een wegkapitein mag op een kruispunt zonder verkeerslichten het verkeer met een

C3-bord stilleggen om de groep fietsers te laten oversteken. 

Hij zal er steeds voor kiezen om het verkeer op een veilige manier te doen stoppen.

Lukt dit niet dan zal hij ervoor kiezen om de groep te laten stoppen. 

Om het verkeer stil te leggen moet hij beschikken over een verkeersbordje C3.
Daarnaast moet hij een band met de nationale driekleur en het woord

'wegkapitein' rond de linker bovenarm dragen.

 

Soms rijden ze individueel, soms met een volledige groep. 

Hoe dan ook ... met de lente en de Ronde Van Vlaanderen in

het vooruitzicht zijn de wielertoeristen terug van

weggeweest. 

Hieronder enkele 'wist-je-datjes' voor een veilige

wielerbeleving:

Minder dan 15 fietsers: 
Verplicht op het fietspad.

Geen fietspad? Enkel dan mag je op de rijbaan. 

Groep van 15 tot 50 fietsers: 
Mag 2 per 2 op de rijbaan, mooi gegroepeerd. 

Volgwagen moet achteraan de groep.

Enkel met wegkapitein voorrang op ander verkeer. 

 

 Groep van 51 tot 150 fietsers: 
2 wegkapiteins verplicht.

2 begeleidende voertuigen verplicht. 

 

 

Hou je steeds aan de verkeersregels
Altijd stoppen aan een  rood licht en

gesloten spoorwegovergang.

Een initiatief van PZ Brakel
Jagersstraat 29 

9660 Brakel 

055/42 60 00 - pz.brakel@police.belgium.eu 

www.politie.be/5426

Denk aan het milieu 
Lege drinkflessen en snoeppapier

horen niet thuis in de graskant.
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▼ 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

Zij worden bijgestaan door 4 wijkinspecteurs, elk verantwoordelijk voor een regio:

  

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

CONTACT

De verantwoordelijke van de wijkwerking:
Freddy Cruypeninck, Eerste Commissaris

Coördinator
Hans Verbeurgt, Eerste Hoofdinspecteur

Nederbrakel: 
Peter Van Acker, Inspecteur

Opbrakel - Zegelsem - Elst: 
Kris Menschaert, Eerste Inspecteur

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

Michelbeke - Sint-Maria-Oudenhove (Brakel) - Nederbrakel (deel 
boven de Geraardsbergsestraat, oa Tenbosse, Warande, Kruisstraat, 
Olifantstraat, Wijnstraat, Toepweg.
Conny Van Den Bossche, Eerste Inspecteur



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

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

Vierde schepen Marc De Pessemier  |  Open Vld
Jeugd, sport, toerisme, onderwijs
Zitdag: op afspraak.
Twaalfbunderstraat 31 - 0494 05 69 74 - marc.depessemier@brakel.be

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 - marin.devalck@brakel.be

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

www.                .be
Bezoek ons op

GEMEENTEBESTUUR
CONTACT
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Voorzitter gemeente- en OCMW-raad 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  |  Vooruit
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  |  Vooruit
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 - Knoopsweg 1c - 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  |  Vooruit
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

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@brakel.be
Gemeentelijke Basisschool
Steenweg 93 - 9661 Brakel - 055 42 30 94
Gemeentelijke Kleuterschool
Muiterij 3 - 9660 Brakel - 055 42 53 20

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

CONTACT
GEMEENTERAADSLEDEN
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GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW
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GEMEENTELIJK 
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

KUNSTACADEMIE 
VLAAMSE ARDENNEN

Octopus, Woord
Polyvalente zaal Openbare Bibliotheek, Tirse 1
 
Octopus, Muziek, Beeldatelier
St-Martensstraat 51, Opbrakel

Dans    
Sporthal De Rijdt, Jagersstraat 64

ENERGIEHUIS SOLVA
Zitting te Brakel : na afspraak
Marktplein 1 - 9660 Brakel 
053 64 65 28 - energiehuis@so-lva.be 
www.so-lva.be/energiehuis 

DOOR COVID-19 
KUNNEN DE ONDERSTAANDE 

OPENINGSUREN 
TIJDELIJK AANGEPAST ZIJN !

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

    
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

G
EM

EE
N

TE
 E

N
 O

CM
W

 D
IE

N
ST

EN

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 43 12 92
Dienstencheques  - 055 43 12 92

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

Openbare werken en mobiliteit
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
Kevin Fouquet - Deskundige mobiliteit
055 43 17 53 - kevin.fouquet@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 - burgerzaken@brakel.be
Lise Dammans  Deskundige Burgerzaken
055 43 .17 .66 - burgerzaken@brakel.be 
Lien Van Helleputte – Adm. medewerker
055 30 97 26 - burgerzaken@brakel.be
Peter Haegeman - Adm. medewerker 
055 43 17 65 - burgerzaken@brakel.be
Melanie Sackx - Deskundige Burgerzaken
055 43 17 62 - burgerzaken@brakel.be   
Hilde Vandecatsye - Adm. medewerker 
055 43 17 67 - burgerzaken@brakel.be

Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Koen De Meester - Omgevingsambtenaar
055 43 17 61 - omgeving@brakel.be
Ann De Ruyck - Omgevingsambtenaar
055 43 17 52 - omgeving@brakel.be
Sarah Van Muylem - GIS ambtenaar
055 75 57 79 - sarah.vanmuylem@brakel.be
Tessa Van Onacker - Deskundige omgeving
055 43 17 58 - omgeving@brakel.be
Voor het bespreken van een dossier met de omgevingsambtenaar
 dient, via de website, een afspraak te worden gemaakt.

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
Lotte Calcoen - Maatschappelijk werkster 
055 43 12 90 - lotte.calcoen@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 15 05 - 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

CONTACT

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 30 april 2022 naar 
de toeristische dienst – Marktplein 1 – 9660 Brakel 

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

Winnaars vorige wedstrijdvraag: Geen
(Er werden geen correcte antwoorden ingediend.

(Het juiste antwoord was : Drie Scheppes)

Hoe noemt de straat waar de foto 
op de cover genomen werd?

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.


