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OPENBARE 
VERKOOP 

VIA BIDDIT
▼  Begin 2022 zullen volgende percelen 

openbaar worden verkocht via Biddit:

HOOILAND 
NEDERBRAKEL 

“CUNNENBERG“
1e Afdeling, Sectie A, nr. 1.430, 15 a 10 ca groot. 

Gelegen aan de Kerkhofstraat.

LANDBOUWGROND 
SINT-MARIA-OUDENHOVE 

“ZEGELAERSBOSCH“
5e Afdeling, Sectie C, nr. 1.169, 31 a 40 ca groot. 

Gelegen aan de Vossenholstraat.

BOUWLAND
ZEGELSEM “LANDUYT“ 

3e Afdeling, Sectie A, nrs. 599 B en 599 C, 12 a 50 ca groot.
Gelegen aan de Hauwstraat.

BOUWLAND
MICHELBEKE “WIJMEERSCH"

5e Afdeling, Sectie A, nr. 376 G, 23 a 81 ca groot.
Gelegen aan Boembeke.

BOUWLAND
EVERBEEK “HASOISVELD“ 

7e Afdeling, Sectie C, nr. 1.364, 24 a 00 ca groot.
Gelegen aan de straat Hemelrijk.

BOUWLAND
EVERBEEK “BARKOUTER“

7e Afdeling, Sectie B, nr. 2.193, 29 a 30 ca groot.

 i   055 42 31 70 - notaris Olemans, Kasteelstraat 60, 9660 Brakel

de Brakelse geschenkbon
 kan je veel moeite besparen!

De bonnen bestaan uit 10 en 25 euro en de ontvanger bepaalt zelf 
waar hij die cheque zal gebruiken.

De gemeentelijke geschenkbon is het ideale geschenk want je kan er inmiddels al 
bij meer dan 85 handelaars in onze gemeente aankopen mee doen. 

Een handige lijst met deelnemende handelaars ontvang je bij jouw aankoop.

De geschenkbonnen kan je aankopen bij de dienst Toerisme, Marktplein 1,
na afspraak op 055 43 17 64 of vooraf 

ONLINE BESTELLEN VIA WWW.BRAKEL.BE
Van zodra de bonnen klaar zijn krijg je bericht.

Stress bij het 
zoeken 

van een gesch
ikt geschenk 

voor de feestd
agen?

Brakel
OnderneemtOnderneemtBrakel

Middenstandsraa
d

Brakel

Aanvragen 
van van een 
mazouttoelage
▼ Voor het aanvragen van een mazouttoelage op 
het OCMW, dien je volgende documenten mee-
brengen (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 ver-
melding 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.
OPGELET: je hebt 60 kalenderdagen om dit aan te 
vragen vanaf datum levering! n

Noodkreetbrievenbus
▼ Binnenkort zal u in elke deelgemeente een 
(witte) noodkreetbrievenbus terugvinden, waar je 
als inwoner van Brakel uw vraag (liefst in een geslo-
ten omslag) kan deponeren met het oog op het 
bekomen van sociale hulp ( zoals partnergeweld, 
nood aan algemene sociale hulp, …). De exacte 
plaatsen waar deze komen, zal later nog worden 
meegedeeld.
Deze bussen zullen regelmatig worden geledigd, 
waarna een maatschappelijk werker van het OCMW 
je zal contacteren. Uiteraard wordt de nodige dis-
cretie gegarandeerd! Wij kunnen evenwel niet rea-
geren op anonieme brieven.
Evenwel mag je uiteraard ook nog steeds onmid-
dellijk contact opnemen met het OCMW n

 ii   
055 43 15 05 (Bart De Vos)

055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer)
055 43 15 07 (Yoko Maes)

055 43 15 03 (Vanessa Roosen)



▼  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:
1. Laag inkomen wanneer je gezinssituatie onder het 
barema valt:

Volwassen Kind ≤ 14 j. Kind ≥ 15 j.  Barema
(+ extra = €642) (+ €385) ((+ €642) per maand

1 0 0 €1.284
1 1 0 €1.669
1 0 1 €1.926
1 1 1 €2.311
1 2 0 €2.054
2 0 0 €1.926
2 1 0 €2.311
2 0 1 €2.568
2 1 1 €2.953
2 2 0 €2.696

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%)
2. Leefloon
3. Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) / GI 
(Gewaarborgd Inkomen)
4. Collectieve schuldenregeling

GRATIS VOEDSELBEDELING
Tweewekelijks organiseert het OCMW van Brakel een 
voedselbedeling voor de ingeschrevenen. De voedselbe-
deling 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 toe-
gelaten 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 (Bart De Vos) - 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) - 055 43 15 07 (Yoko Maes)
           055 43 15 03 (Vanessa Roosen) - 055 43 12 90 (Fientje Wauters).
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De Grote Grondvraag: 
gezonde grond is investering 
in de toekomst 
▼ Hoe gezond is uw grond? Die vraag wil de OVAM samen met de Vlaamse gemeenten en steden helpen 
beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren 
of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. 

Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036 moeten alle (historische) ver-
ontreinigde gronden minstens in sanering zijn. Op de campagnewebsite vinden inwoners en bedrijven van alle 
Vlaamse gemeenten informatie over de bodemkwaliteit van hun perceel.
Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden en dat laat zijn sporen na in de bodem.
Zonder gezonde grond kunnen we de kostbare ruimte in Vlaanderen niet optimaal gebruiken. 
U wil toch ook dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed 
voor onze gezondheid, maar ook voor de economie.
Redenen genoeg om te controleren of uw grond gezond is. En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote 
Grondvraag.
We willen dat grondeigenaars tijdig weten of hun grond een risicogrond is, zodat ze voor de eerste onderzoeks-
verplichting in 2021 een bodemonderzoek kunnen aanvragen. 

Wat is een risicogrond? 
Een risicogrond is een terrein waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd, waardoor er een 
verhoogd risico op verontreiniging is ontstaan. Er is een bodemonderzoek nodig om zekerheid te bieden. Naast 
de periodieke onderzoeksplicht voor bedrijven in exploitatie is er ook de éénmalige onderzoeksplicht. Afhankelijk 
van het type activiteit op het terrein, moeten eigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een bodemonderzoek laten 
uitvoeren. Het doel is om ernstig verontreinigde gronden tijdig op te sporen zodat tegen 2036 de sanering kan 
worden opgestart.

De Grote Grondvraag
Via de website www.degrotegrondvraag.be kunnen alle grondeigenaars in Vlaanderen hun grond controleren. 
Heel eenvoudig: de grondeigenaar vult zijn of haar adres in, en aan de hand van de beschikbare informatie van 
de Vlaamse steden en gemeenten ziet u meteen of de grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de 
OVAM stap voor stap aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. Ook indien uw grond onterecht 
opgenomen is als risicogrond, is het belangrijk dit recht te zetten. Hoe u dit moet doen, ontdekt u op de website.

Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering niet altijd nodig
Wie na De Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang 
niet elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste 
instantie vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering 
toch verplicht (+/- 15% van de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle 
stappen die de grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de 
OVAM ook de kosten van het onderzoek én de sanering dragen.
Ook voor bedrijven zijn er heel wat ondersteuningsmechanismen om een mogelijke sanering haalbaar te maken. 
Zo zijn er bodemsaneringsfondsen voor o.a. textielbedrijven of tankstations. Maar ook op sectorniveau werkt de 
OVAM samen met verschillende federaties om bedrijven de nodige ondersteuning te bieden. Meer info hierover 
vindt u op www.ovam.be/aanpak-op-maat.
We roepen alle grondeigenaars in Vlaanderen op om via www.degrotegrondvraag.behun grond te controleren. 
2036 lijkt nog ver weg, maar bodemonderzoeken en de noodzakelijke saneringen vragen nu eenmaal tijd. Willen 
we de beoogde timings van 2028 en 2036 halen, moeten we nu van start gaan. Door uw grond nu al te controle-
ren, kan u als grondeigenaar ook vermijden dat ulater voor verrassingen komt  te staan en een verplicht onder-
zoek moet uitvoeren. Langer wachten kan de verontreiniging bovendien verergeren, en het prijskaartje hoger 
doen oplopen. Het is dus in ieders belang dat zoveel mogelijk grondeigenaars tijdig hun grond nakijken. n

ii   www.ovam.be/de-grote-grondvraag of www.degrotegrondvraag.be
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Met zijn invliegopening van 
32 mm is deze actienestkast 
perfect voor de koolmees, 
maar ook voor de 
boomklever of kuifmees. 
Verder is er ook een vogel-
kijkkaart en informatie over 
Natuurpunt bijgesloten.
Artikelnummer: 98201 
Verkoopprijs: 17.99 euro

Deze actienestkast heeft 
een invliegopening van 
28 mm en is daarmee 
ideaal voor de pimpelmees 
en andere kleine mezen. 
Verder is er ook een vogel-
kijkkaart en informatie over 
Natuurpunt bijgesloten.
Artikelnummer: 98079
Verkoopprijs: 17.99 euro

i  milieu@brakel.be - 055 43 17 60Nestkastactie 2022
▼ Na het succes van de 2 vorige edities van de nestkastactie geven we opnieuw de kans aan alle Brakelse 
natuurliefhebbers om bij te dragen aan het broedsucces van onze tuinvogels.

Een nestkastje hangen en ook zorgen dat het bewoond wordt…
Door de toenemende verstedelijking en het gebrek aan kwaliteitsvolle open ruimte hebben diverse diersoorten 
het almaar moeilijker in Vlaanderen: vogels en wilde bijen gaan daardoor achteruit in aantal. Dat is ook in Brakel zo. 
Nochtans zijn vogels heel nuttig en ook leuk om naar te kijken. Ze brengen vrolijk gekwetter en activiteit in de tuin. 
Bovendien eten ze insecten zoals muggen en vliegen. Met een paar kleine ingrepen kan iedereen zijn tuin omtove-
ren tot een thuis voor koolmees, roodborstje of huismus.

Doe jij ook mee aan de nestkastjesactie 2022? 
De gemeente Brakel en Natuurpunt maakten voor jou een selectie van enkele populaire, duurzame nestkasten. 
Ze zijn gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen en je betaalt een faire prijs zonder verzendkosten.
Zoals bij de vorige editie zorgen we ervoor dat bij elk nestkastje een informatiefiche zit waarop je kan lezen welke 
maatregelen je kan nemen om de kans te vergroten dat je nestkastje bewoond wordt! 
We selecteerden ook een bijenhotel voor wilde bijen. Deze nuttige insecten hebben het moeilijk.
Zaai een kleine bloemenweide in en hang een insectenhotel op. In ruil zorgen de bijen voor bestuiving van je 
groenten en fruit. De opbrengst van deze actie gebruikt Natuurpunt om de natuurgebieden in Brakel te beheren en 
verder uit te breiden.

Bestellen?
Stuur vóór 31 december 2021 een email naar voorzitter.milieuraad@brakel.be 
Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en aantal stuks per artikel. 

Betaling:
Graag vooraf betalen via overschrijving op rekening BE78 5230 8500 2286 van Natuurpunt Kern Rondom Burreken.

Afhalen:
Brakel, gemeentelijke loods, naast Driehoekstraat 84, op zaterdag 22 januari 2022 van 10u-12u n
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Deze speciale open nestkast 
voor torenvalken geeft je kans 
op een torenvalk in je tuin, en 
daarmee op een gewillige hel-
per bij het vangen van muizen. 
Vul de nestkast met een laagje 
bosgrond of turf en hang de 
nestkast op minimaal 
vijf meter hoogte op. De kast is 
voorzien van een ophanglat.
Artikelnummer: 90318 
Verkoopprijs: 66.99 euro

Huismussen broeden graag in 
een kolonie, daarom is deze 
dubbele houtbetonnen 
huismussenkast ontwikkeld 
met twee aparte nestruimtes. 
De kast kan aan de voorzijde 
geopend worden voor ev. 
controle of het schoonmaken 
van de kast. 
Artikelnummer: 90071
Verkoopprijs: 29.99 euro

De halfopen houtbeton nest-
kast “Barcelona” is geschikt 
voor roodborsten, winterko-
ningen, kwikstaarten en grau-
we vliegenvangers. Ook de 
merel, gekraagde roodstaart 
of zwarte roodstraat neemt 
soms zijn intrek.
Artikelnummer: 90664
Verkoopprijs: 24.99 euro 

Het bijzondere van deze 
nestkast voor spreeuwen is 
de uitbouw bij de invliegope-
ning. Dit geeft bescherming 
tegen marters. Een ander 
voordeel is dat het nest veel 
schoner blijft en dat de jon-
gen makkelijk met uitvliegen. 
De nestkast heeft een ideale 
maatvoering. 
Artikelnummer: 90778
Verkoopprijs: 37.99 euro

Bijen zijn voor onze voedsel-
productie van levensbelang. 
Met het insectenhuis Pinta 
bied je solitaire bijen een ideaal 
onderkomen. Solitaire bijen 
stoppen een laagje stuifmeel 
in de buisjes om er vervolgens 
een eitje in te leggen. Dit ritu-
eel herhalen ze totdat het buis-
je vol is. Dan sluiten ze het af. 
Artikelnummer: 92115
Verkoopprijs: 8.99 euro

Deze opvallende en trendy 
nestkast is geschikt voor 
halfholenbroeders zoals de 
merel en de roodborst. 
Hang het nestje ongeveer 
1,5 meter van de grond in 
de begroeiing.
Artikelnummer: 90817
Verkoopprijs: 13.99 euro

Doordat geschikt nestma-
teriaal (bijvoorbeeld leem 
en klei) verdwijnt, wordt 
het voor boerenzwaluwen 
steeds moeilijker om een 
stevig nest te maken. Door 
het ophangen van een enkel 
of dubbel kunstnest onder 
de gevel van je huis, help je 
deze mooie vogel aan 
passende huisvesting.
Artikelnummer: 90004
Verkoopprijs: 12.99 euro

Doordat geschikt nestma-
teriaal verdwijnt, wordt het 
voor huiszwaluwen steeds 
moeilijker om een stevig nest 
te maken. Dit kunstnest voor 
de huiszwaluw kun je hangen 
onder oversteken van daken 
aan bebouwing. Het liefst 
meerdere bij elkaar omdat 
de huiszwaluw een kolonie-
broeder is.
Artikelnummer: 90052
Verkoopprijs: 12.99 euro
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Aanvraag inname openbaar domein 
▼ Waar gaat het over?
Indien je tijdelijk het openbaar domein wenst in te ne-
men voor een verhuis, voor het plaatsen van containers, 
stellingen, schutsels rondom bouwwerken of materia-
len, kranen, werktuigen... heb je een vergunning nodig.

Hoe aanvragen?
Dit kan online op https://brakel.spotbooking.be -> In-
name openbaar domein.
De aanvraag tot inname van het openbaar domein of 
plaatsing van signalisatievergunning dien je minstens 
4 werkdagen voor de effectieve inname in.
Als je dit te laat aanvraagt, wordt de retributie ver-
hoogd.
De inname en/of plaatsing mag slechts gebeuren na 
ontvangst vergunning.

Kostprijs?
De prijs wordt berekend op basis van het aantal m² die je inneemt op het openbaar domein en de duur van 
de inname. De tarieven die van toepassing zijn, kan je raadplegen in het retributiereglement.
De benodigde verkeersborden haal je af in de gemeenteloods na afspraak. Zowel bij het ontlenen als het 
terugbrengen van de ontleende materialen krijg je een bewijs. n

ii   kevin.fouquet@brakel.be - 055 43 17 53

ENERGIEhuis 
▼ Ben je van plan om je huis te verbouwen? En denk je hierbij 
aan energiebesparende renovaties? Goed zo! Het Energiehuis, 
een initiatief van de Vlaamse overheid, helpt je graag verder 
om je werken tot een goed einde te brengen. 
Voor onze gemeente is SOLVA aangesteld als Energiehuis. Je 
kan er gratis terecht voor informatie, advies en begeleiding bij 
al je vragen over energie(besparing), renovatiewerken en her-
nieuwbare energie. Jouw adviseur zorgt dat je de weg vindt 
in alle energiebesparende maatregelen en subsidies, vergelijkt 
offertes en volgt de werken mee op.
Behoor je tot een specifieke doelgroep, dan kan je ook in 
aanmerking komen voor een energielening die jou helpt om 
deze energiebesparende investeringen te doen.
Neem vandaag nog contact op met Energiehuis SOLVA om 
een afspraak te maken en krijg een antwoord op al je vragen!
Zittingen te Brakel, in het gemeentehuis, Marktplein 1 te 9660 BRAKEL. Opgelet, enkel op afspraak!  n

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

Computerkliniek 2022
Voor kleine computerproblemen met je laptop, smartphone / iPad

Gratis reserveren: 
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be  

van 10 u. tot 12 u. in de polyvalente zaal van de bibliotheek. 
15 & 22 januari15 & 22 januari
12 & 19 februari12 & 19 februari
12 & 26 maart12 & 26 maart
9 & 23 april9 & 23 april
14 & 28 mei14 & 28 mei
11 & 25 juni11 & 25 juni

Oproep computerlessen voor Brakelse 55 + 
▼ De seniorenadviesraad neemt het initiatief om de computerlessen terug te organiseren in 2022. Ter voorbereiding 
hadden wij graag van jullie geweten welke lessen de voorkeur geven. Duid hieronder jullie keuze aan 
en bezorg het strookje terug op Dienst Toerisme - Marktplein 1, Brakel

Naam:     Geboortedatum: 

Email:      Telefoon: 

Ik ben geïnteresseerd in de lessen:

 Windows 10 (laptop)

 Apple MacBook

 Smartphone /tablet (Android) 

 IPhone / IPad (iOS)

Kostprijs: € 3 per les
Het is de bedoeling bij het organiseren van de nieuwe lessen 
dat iedereen al in het bezit is van een laptop of smartphone/tablet. n

|  11  |  SENIOREN

i  kimberley.vanlierde@brakel.be – 055 43 17 640

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

  Oproep 
computerlessen 

GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW

✁
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De grote werven te Brakel (2019 – 2025)
Nieuw buurthuis Cordenuit
Wat: bouw van een nieuw buurthuis 

Cordenuit in Everbeek-Beneden
Waar: gemeentelijke ontmoetingszaal 

Cordenuit in Everbeek-Beneden
Wanneer: vermoedelijke realisatiedatum najaar 2023

Wie: via Solva. Een ontwerper moet nog 
worden aangesteld Nieuw skatepark

 Wat: bouw nieuwe skatepark
Waar: aan de achterzijde van parking Tirse

Wanneer: vermoedelijke realisatiedatum najaar 2022
Hoeveel: budget € 300.000

Wie: het skatepark is in ontwerp door 
Architectenbureau Maarten Dobbelaere via Farys.

Podiumzaal
Wat: de bouw van een podiumzaal
Waar: op de hoek van de Serpentestraat en Theo Brakelstraat
Wanneer: vermoedelijke realisatiedatum najaar 2024
Wie: in ontwerp door Signum+ Architects via Solva
Momenteel zijn er nog geen ontwerpen beschikbaar.

Herbestemming kerk Opbrakel
Wat: herbestemming Sint-Martinuskerk Opbrakel. 

De herbestemming omvat het bouwen van een annex 
aan de Sint-Martinuskerk in 

Opbrakel voor gebruik 
door verenigingen. 

Waar: Sint-Martinuskerk
Wanneer: vermoedelijke 

realisatiedatum najaar 2023
Wie: in ontwerp door 

Corbey Ringoir Architects 
en Architecten De Bruyn.

Werken 
Hollebeekstraat 
Wat: rioleringswerken 
in de Hollebeekstraat
Waar: Hollebeekstraat
Wanneer: startdatum: 

3 augustus 2021
Wie: werfleider Peter Troch 
(noodnummer aannemer 

De Moor: 09 369 04 66) en
Rut Vanderstraeten (Gemeente Brakel - 055 75 57 73)

Vernieuwing
Ronsesestraat
Wat: werken langs 
de Ronsesestraat
Waar: Ronsesestraat
Wanneer: naar aanleiding 
van de geplande werken 
langs de Ronsesestraat werd 
reeds een omgevingsvergunningsaanvraag 
ingediend en een openbaar onderzoek georganiseerd 
van 5 maart tot en met 4 april 2021

Nieuwe jeugdinfrastructuur te Elst
Wat: nieuwe jeugdinfrastructuur voor jeugd in Elst

Waar: Elst
Wanneer: vermoedelijke realisatiedatum voorjaar 2023

Wie: in ontwerp door de tijdelijke 
Vereniging Provoost – Schneider – Van Coster

De omgevingsvergunning is aangevraagd. Na het 
verkrijgen van een vergunning zal een aannemer 

worden aangesteld.

Nieuw zwembad
Wat: de bouw van een nieuw zwembad
Waar: achter sporthal De Rijdt
Wanneer: vermoedelijke 
realisatiedatum najaar 2022
Wie: het zwembad wordt 
aangebouwd 
door Pellikaan via Farys
Ontdek hoe het nieuwe 
zwembad eruit zal zien via 
onderstaande link : https://
youtu.be/NEi9Hb_8cKI

Uitbreiding KMO-zone
Wat: In uitvoering van de gewestplanbestemming wordt het lokaal 
bedrijventerrein ontwikkeld als een uitbreiding van de bestaande 
ambachtelijke zone langsheen de Industrielaan. Het gebied wordt 
omsloten door de Industrielaan, de Sint-Franciscusstraat en de 
Opbrakelsestraat en beslaat een oppervalkte van ± 4 ha. 
De ontsluiting gebeurt via de bestaande Industrielaan met 
aantakking noordelijker op de Geraardsbergsestraat (N8C).
Waar: zone langsheen de Industrielaan
Wanneer: nu in verkoop
Hoeveel: verkoopprijs 100 €/m² 
Wie: via SOLVA

Jaarlijkse asfalteringen
Waar en wanneer:
• Mierenhoek: vrijdag 19/11/2021 - freeswerken asfalt
• Wolvenweg: donderdag 18/11/2021 - freeswerken asfalt
• Vossenbroekstraat: donderdag 18/11/2021 - freeswerken asfalt
• Kokerbergstraat - Vossenbroekstraat: start voorbereidende werken 08/11/2021 
(nieuwe datum)
• Ruggebeekstraat: start voorbereidende werken 18/10/2021 (nieuwe datum)
• Valkenstraat: start werken 15/10/2021 (nieuwe datum) - asfaltering op woensdag
• Haeyershoek: start werken 14/10/2021 (nieuwe datum) - asfaltering op donderdag
Voor het doorgaand verkeer is een omlegging voorzien. Rijden over het asfalt kan niet 
tijdens en 12 uur na plaatsing asfalt (door hoge temperatuur en afkoelingsproces).
Planning van de werken.  Wie: Firma NNV De Vriese
Contact: Firma NV De Vriese - Oude Heirweg 17, 8851 Koolskamp - 051 74 82 82
Gemeente Brakel – Dirk De Buyserie - 0478/97 04 79

Vernieuwing voetpaden
Wat: Deze legislatuur worden de 

voetpaden vernieuwd
Waar en wanneer:

• Kruisstraat in 2021. Deze werken worden 
gefinaliseerd in het najaar van 2021;

• Watermolenstraat, Beekstraat, 
Moriaanstraat en Molenberg in 2022;

• Herreweg in 2023.
Wie: de aangestelde aannemer voor deze 

werken is Verdonck Tuinaanleg
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De bib is zoveel meer dan je denkt... 

▼ 

DE ‘GEWONE’ DIENSTVERLENING 
VAN DE BIB

• Gratis boeken, tijdschriften,  cd’s en dvd’s lenen. 
Vanaf de allerkleinste boekbaby’s is er voor elke leef-
tijd een ruime keuze! Is het niet bij ons? Dan vragen 
we het aan bij een andere bib!
• Gratis internet voor iedereen. De vaste internetpc’s 
kunnen gereserveerd worden. Via de wifi kan je 
overal met je eigen toestel op het internet. E-boeken 
kan je lenen op je eigen reader of een e-reader van 
de bib gebruiken. (zie ook verder).
• Gratis activiteiten, workshops, voorstellingen … het 
hele jaar door.
• Hulp en begeleiding bij het zoeken naar informatie 
door het bibteam

MEER MET MIJN BIBLIOTHEEK

Dat is toch allemaal normaal, horen we je denken. 
Maar... bib Brakel doet mee met heel wat projecten 
van Cultuurconnect en andere partners en kan nog 
veel meer bieden. En dat kan allemaal gratis bij je 
thuis. 
Via Mijn Bibliotheek kan je thuis je materialen ver-
lengen, je leengeschiedenis bekijken en uitgeleende 
werken reserveren. Maar je account geeft je ook 
gratis toegang tot:

• Het e-boekenplatform
Maak je keuze uit het aanbod voor de Vlaamse bibs. 
Je kan 2 e-boeken lenen, 2 e-boeken reserveren en 
elk e-boek maximaal 6 weken houden. Geen boetes, 
geen zorgen: een e-boek verdwijnt na de uitleenter-
mijn vanzelf van je toestel. 

• Het online kranten- en tijdschriftenarchief
Miljoenen artikels uit Belgische kranten en tijdschrif-
ten staan tot jouw beschikking. In ons krantenarchief 
vind je wat je zoekt!

• Fundels
Laat je kleuters en eerste lezers genieten van de 
gratis digitale prentenboeken of AVI-boekjes. 
Plezier verzekerd!

• MijnLeestipper en Bieblo
Zie je de bomen door het bos niet? MijnLeestipper 
geeft je tips op maat.
Voor de kinderen is er Bieblo, een leuke tool om het 
juiste boek op het spoor te komen.

• Bijleren waar en wanneer je maar wil
Bib Brakel hoort bij een kleine groep bibliotheken die 
een gratis online leerplatform aanbieden.
Een taal opfrissen? Iets bijleren over yoga? Een webi-
nar beluisteren over een actueel onderwerp?
Het kan allemaal, op je eigen tempo en op je eigen 
plek.
Ook de toegang tot de hoorcolleges van Home 
Academy waarbij experten praten over de meest uit-
eenlopende onderwerpen is vrij uniek in Vlaanderen!

• Waar vind je Mijn Bibliotheek?
Heel eenvoudig, op onze cataloguswebsite 
brakel.bibliotheek.be! n

De bib, zoveel meer dan je denkt!
  

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

In Afrika leven miljoenen mensen 
van hun veestapel. 
Met gezonde dieren kunnen 
ze een leven opbouwen 
vrij van honger en armoede. 
▼ Dierenartsen Zonder Grenzen is een Belgische ngo die deel uitmaakt van het VSF International-netwerk. We 
zetten ons in voor de bestrijding van honger en armoede in Afrika. 

Ons doel is het duurzaam versterken van de 
capaciteiten van kansarme gemeenschappen 
die afhankelijk zijn van de veehouderij, zodat zij 
een waardig bestaan kunnen leiden. Wij helpen 
veehouders in negen Afrikaanse landen om een 
betere toekomst uit te bouwen, in harmonie met 
de natuur. Die toekomst begint met gezonde 
dieren. 

In Afrika is Dierenartsen Zonder Grenzen al 30 
jaar pionier in de strijd voor gezondheid voor dier, 
mens en de planeet. Maar we doen meer dan en-
kel kuddes vaccineren en verzorgen. We helpen de 
bevolking om hun veeteelt en alles wat daaraan 
verbonden is te verbeteren. Van microkredieten, 
verkoop, water- en grasbeheer tot opleidingen, 
landbouwmateriaal, noodhulp, vredesonder-
handelingen en beleidsbeïnvloeding. Daarnaast 
werken we ook aan de duurzame bescherming en 
herstel van biodiversiteit en ecosystemen. 

We zijn inmiddels actief in negen Afrikaanse lan-
den: Benin, Burkina Faso, Burundi, Democratische 
Republiek Congo, Mali, Mauritanië, Niger, Rwanda 
en Oeganda.

In 2020 begeleidden we 99 lokale privédierenart-
sen en 1252 dierenverzorgers. Ze vaccineerden 
maar liefst 17.399.653 dieren. We deelden ook 
19.194 dieren uit en hielpen 69.980 Afrikaanse 
families. n

ii   www.dierenartsenzondergrenzen.be   

Foto: Martin Demay

Foto: Gael Vande Weghe



SPORTKAMPEN 
KROKUS- EN PAASVAKANTIE 2022

▼ Vanaf zaterdag 22 januari 2022, 9u (inwoners van Brakel) 
en maandag 24 januari 2022, 9u (niet-inwoners van Brakel) 
zal op de homepagina van de gemeentelijke website 
(www.brakel.be) een link om in te schrijven terug te vinden 
zijn voor de volgende sportkampen:

• Krokusvakantie: van maandag 28 februari t.e.m. 
vrijdag 4 maart 2022: kleutersportkamp (3-5 jaar), 
zwem-omnisportkamp (6-12 jaar) & skikamp (6-16 jaar)

• Paasvakantie week 1: van maandag 4 april t.e.m. 
vrijdag 8 april 2022: kleutersportkamp (3-5 jaar) &
zwem-omnisportkamp (6-12 jaar)

• Paasvakantie week 2: van maandag 11 april t.e.m. 
vrijdag 15 april 2022: kleutersportkamp (3-5 jaar), 
danskamp (6-14 jaar) & paardenkamp (8-14 jaar)

Ben je minimum 18 jaar en heb je interesse om een groep 
gedreven sportieve kinderen heel wat bij te leren, laat ons 
dan spoedig iets weten! Je basisopdracht bij zo’n sport-
kamp bestaat uit het geven van sportinitiatie waar een 
hoofdthema centraal staat. Tevens verwachten we een 
permanent enthousiasme en inzet om in samenwerking 
met de sportdienst de deelnemers te begeleiden op een 
pedagogisch verantwoorde wijze. Je kan je kandidatuur als 
monitor indienen vóór vrijdag 21 januari 2022. 
Het sollicitatieformulier - monitor 2022 - zal terug te 
vinden zijn op de gemeentelijke website.

Verdere informatie is terug te vinden op de gemeentelijke 
website (www.brakel.be > ALLERLEI INFO > Sportdienst > 
Online inschrijven sportkampen & lessenreeksen). n

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

LESSENREEKSEN 
SPORTHAL ‘DE RIJDT’ VOORJAAR 

(JANUARI TOT EN MET JUNI) 2022.

▼ Vanaf zaterdag 15 januari 2022 (9u) zal op de homepagina van de gemeentelijke web-
site (www.brakel.be) een link om in te schrijven terug te vinden zijn voor de volgende 
lessenreeksen:
• kleuterturnen: 10-lessenreeks die start op zaterdag 5 februari 2022 van 9u15 tot 10u15 
(3 jaar) en van 10u30 tot 11u30 (4-5 jaar).
• turnen: 10-lessenreeks die start op zaterdag 5 februari 2022 van 12u45 tot 13u45 (6-12 jaar).
• multimove: 10-lessenreeks die start op maandag 7 februari 2022 van 17u30 tot 18u30 
(4-6 jaar) en van 18u30 tot 19u30 (6-8 jaar).
• atletiek: 10-lessenreeks die start op woensdag 2 februari 2022 van 16u tot 17u (5-7 
jaar), van 17u tot 18u (8-10 jaar) en van 18u tot 19u (11-14 jaar).
• muurklimmen (vanaf 7 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 7 februari 2022 
(gevorderden) van 17u tot 18u of donderdag 3 februari 2022 (beginners en experts) van 
17u tot 19u.
• kinderyoga (5-10 jaar): 10-lessenreeks die start op dinsdag 1 februari 2022 van 17u30 tot 
18u30.
• start to bike (4-8 jaar): 5-lessenreeks die start op vrijdag 4 februari 2022 van 17u30 tot 18u30.
• BBB-Fitness (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks die start op woensdag 2 februari 2022 van 
20u45 tot 21u45.
• spinning (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 7 maart 2022 en/of 
woensdag 9 maart 2022 van 20u tot 21u (beginners & gevorderden).
• leren fietsen (volwassenen): verdere info volgt verder.

Meer informatie kan je terugvinden op www.brakel.be > ALLERLEI INFO > Sportdienst > 
Online inschrijven sportkampen & lessenreeksen). n

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

NIEUWE PETER MOUNTAINBIKEROUTES BRAKEL
BLAUWE EN GROENE LUS
▼ Vanaf de maand november zal voortaan een ‘nieuwe’ peter instaan voor de controle van het 
mountainbikenetwerk te Brakel. Luc Van den Borre en tevens bestuurslid van de gemeentelijke 
sportraad zal voortaan de 2-maandelijkse controle van de groene en blauwe lus – samen goed 
voor 25 kilometer - op zich nemen. Voor de controles van de rode lus is sinds jaren Marc De 
Vleeschauwer verantwoordelijk. Naast deze controles kan iedere mountainbiker ons verder bijstaan 
bij het melden van eventuele problemen via de onderstaande link van Sport Vlaanderen;                                      
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/mountainbikeroutes/meld-een-
probleem/

Verdere informatie is terug te vinden op de gemeentelijke website (www.brakel.be > 
ALLERLEI INFO > Sportdienst > Mountainbikeroute Brakel). n i  wim.dewael@brakel.be - 055 42 31 98
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11 september:
viering van de 101 jarige Juliette Cousserier  

Plechtigheid aan het graf van in
Korea-gesneuvelde Marcel Pieters.  

Open Monumentendag

17 oktober:
viering van de 100 jarige Laurentia Van Oycke

Dag van de Jeugdbeweging

Brakel oktobert

101 100

ZATERDAG

12
September

10
Oktober

13
Oktober

22
Oktober
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SPORT 55+ in 2022
▼ De gemeentelijke sportdienst organiseert in nauwe samenwerking met de seniorenraad een ruim 
sportaanbod voor alle Brakelse 55-plussers. 

• Deelname aan het Sportpakket 1 (fietsen, wandelen en/of petanque) is gratis.

> WANDELEN: (vertrek om 14u : ± 7 km.): 3 maart (Geutelingenwandeling - café ’t Hoekske te Elst), 14 april 
(kerk Opbrakel), 12 mei (kerk Zegelsem), 9 juni (Zomerwandeling - kerk Everbeek-Beneden), 8 september (kerk 
Michelbeke), 13 oktober (kerk Parike) en 3 november (sporthal ‘de Rijdt’) 2022.
> FIETSEN: (vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14u : ± 25 km.): 24 maart, 28 april, 19 mei, 23 juni, 25 augustus, 
22 september, 27 oktober 2022.
> PETANQUE: op maandag van 14u tot 16u: 25 april - 2, 9, 16, 23, 30 mei - 13, 20, 27 juni - 5, 12, 19, 26 september - 
3, 10, 17, 24, 31 oktober 2022 (domein ‘de Rijdtmeersen’).  

• Deelname aan het Sportpakket 2 (BBB-Total Body, gym-omnisport en zwemmen) is betalend (slechts € 30 voor 
het totaalpakket voor- of najaar met bovendien tussenkomst door eigen mutualiteit mogelijk).

> BBB-TOTAL BODY: op maandag van 14u tot 15u: 10, 17, 24, 31 januari - 14, 21 februari - 7, 14, 21, 28 maart - 
25 april - 2, 9, 16, 23, 30 mei - 13, 20, 27 juni - 5, 12, 19, 26 september - 3, 10, 17, 24 oktober - 7, 14, 21, 28 november 
en 5, 12, 19 december 2022. 
> GYM-OMNISPORT: op dinsdag van 14u tot 15u: 11, 18, 25 januari - 1, 8, 15, 22 februari - 8, 15, 22, 29 maart - 
19, 26 april - 3, 10, 17, 24, 31 mei - 7, 21, 28 juni - 6, 13, 20, 27 september - 4, 11, 18, 25 oktober - 8, 22, 29 november 
en 6, 13, 20 december 2022.
> ZWEMMEN: op donderdag van 16u tot 17u: 13, 20, 27 januari - 3, 10, 17, 24 februari - 10, 17, 24, 31 maart - 21, 28 
april - 5, 12, 19 mei - 2, 9, 16, 23, 30 juni - 1, 8, 15, 22, 29 september - 6, 13, 20, 27 oktober - 10, 17, 24 november - 
1, 8, 15, 22 december 2022 (data najaar onder voorbehoud door verhuis naar het nieuw zwembad).

> Sportdag aan zee (Burensportdienst Vlaamse Ardennen):  vrijdag 17 juni 2022 (Cadzand).
> Sportdag aan zee (Sportdienst & sportraad Brakel): vrijdag 9 september 2022 (Koksijde).

Verdere informatie is terug te vinden op
www.brakel.be > ALLERLEI INFO > Sportdienst > Sport 55+ n i  ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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André en Josiane 
Vandermaelen - De Hanscutter 

Marcel en Hedwige 
Janssens - De  Weze 

Lodewijk en Claudine 
De Wael - Gyselinck  

Remi en Godelieve 
Van Schoorisse - De Cubber

Guy en Karine 
De Clercq - De Noose 

Hector en Germaine 
De Geeter - De Cubber 

Roger en Roberte 
De Temmerman - Manssens

Gerard en Jacqueline 
Bauters - Vanhelleputte 

Willy en Marie Claire 
Van der Stichelen - Uytterhaegen 

Herman en Françoise 
De Croo - Desguin

Carlos en Jeanne 
Guns - Vanden Branden 

Valère en Ghislaine 
Pieters - Volkaert 

5060

5060

5065

5050

5060

5065

ZATERDAGZATERDAG



Mag je afval verbranden in open lucht?
▼ VLAREM, de Vlaamse milieuwetgeving zegt dat afval verbranden in open lucht voor iedereen verboden 
is. Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere 
rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals GFT, houtafval en groenresten. 

Uitzonderingen 

• Wanneer nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel van een 
wetenschappelijk experiment. 
• In natuurgebieden, als beheersmaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het afval niet mogelijk is, of 
als fytosanitaire maatregel. 
• Plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden wanneer afvoer of 
verwerking ter plaatse van het afval niet mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel. 
• Droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur, en van onversierde kerstbomen in het kader van folklo-
ristische evenementen. 
• Droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een BBQ-toestel of voor het gebruik 
van een sfeerverwarming. 
• Dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke 
bijproducten en afgewerkte producten. 

Het verbranden van afval of groenafval in open lucht in je tuin of op andere plaatsen waar het niet mag, is een schen-
ding van de milieuregelgeving.

GAS-reglement PZ Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm:
Artikel 85: Het is verboden afvalstoffen te verbranden, tenzij hiervoor een milieuvergunning werd verleend en behou-
dens de uitzonderingen voorzien in artikel 6.11.1 van Vlarem II. Kampvuren zijn enkel toegelaten na voorafgaande 
kennisgeving aan het gemeentebestuur. 

Wat als je betrapt wordt?
Dan kan er een proces-verbaal worden opgesteld door de politie of een toezichthouder. Dit wordt aan de 
GAS-ambtenaar van de gemeente overgemaakt (dewelke een geldboete van maximaal 350 Euro kan opleggen). n
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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
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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.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

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 - 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  |  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

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 : 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 !
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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 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 - 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 43 17 61 - omgeving@brakel.be
Ann De Ruyck - Stedenbouwkundige
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 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 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 CONTACT

Enkel na afspraak
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Wedstrijd

Hoe noemt men in de 
volksmond de locatie 

waarop dit 
belevingsmonument 

te vinden is?

Verstuur je antwoord vóór 31 januari 2022 
naar de toeristische dienst
Marktplein 1 - 9660 Brakel 
of via toerisme@brakel.be 

en win misschien een prachtige prijs.

Winnaar vorige wedstrijdvraag:
Isabel De Clercq uit Brakel

(De nieuwe zwemclub zal de naam “BST” of “Brakel 
Swimming Team” krijgen)

Zoek je nog een leuk eindejaarsgeschenk? 
Denk dan eens aan een gemeentelijke cadeaubon!

In het toeristisch infokantoor kan iedereen geschenkbonnen 
aankopen, met een waarde van 10 of 25 euro. 

Deze kunnen gebruikt worden om aankopen te doen bij 
handelszaken op het grondgebied van de gemeente. 

Je kan terecht bij bijna 80 handelaars! 
De Brakelse geschenkbon kan je veel moeite besparen:

Je kan er heerlijk mee gaan eten, gezellig shoppen, een reisje 
boeken, je interieur restylen, je lekker laten verwennen en 

zoveel meer... Een ideaal geschenk! 

HetHet
idealeideale
geschenkgeschenk

RECYCLAGEPARK BRAKEL

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


