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Voorwoord 
van de burgemeester

Beste Brakelaar,

We naderen het einde van het jaar en dan volgen steevast enkele terugblik-
ken. Het was een zeer bewogen jaar. Begin 2022 was er een mondmasker-
plicht in openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis. Gelukkig daalden de 
coronacijfers en hadden we een mooie zomer, met leuke activiteiten en veel 
zon. Nu, eind 2022, nemen we maatregelen tegen de energiecrisis. Zo zal de 
straatverlichting op termijn gedoofd worden. Ook onze maatregelen voor 
gezinnen zet ik graag in de kijker. Dankzij de schoolkansenpas, de sportkan-
senpas en de mazouttoelage kan je heel wat besparen. Meer info daarover 
vind je op de volgende bladzijden van dit infomagazine.

Besparen kan eveneens via Mijn VerbouwPremie. Dat is het nieuwe online 
loket van de Vlaamse overheid voor de aanvraag van premies voor renova-
tie en energiebesparende investeringen. Heb je plannen om je muren, vloer 
of dak te renoveren en te isoleren? Zijn je ramen  aan vervanging toe? 
Plaats je nieuwe leidingen voor elektriciteit of sanitair? Of investeer je  in 
een zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler? Met 1 loket en een 
vereenvoudigde procedure is het nog makkelijker om premies te vinden en 
aan te vragen. Surf alvast eens naar www.mijnverbouwpremie.be.

Nu het buiten sneller donker wordt, is het een ideale moment om lekker 
onderuit te zakken en gezellig naar een film te kijken. Op vrijdag 9 decem-
ber kan je dat doen voor ‘The good liar’, op groot scherm in de bib. Het is 
een spannende verfilming van het gelijknamige boek van Nicholas Searle. 
Meesteroplichter Roy Courtnay kan zijn geluk niet op wanneer hij de welva-
rende weduwe Betty McLeish online ontmoet. En het ‘Tinder’-contact heeft 
gevolgen. De toegang is gratis, maar reserveer vooraf, want het aantal 
plaatsen is beperkt. Reserveren kan via brakel.bibliotheek.be of 
055 42 12 45. Dit avondje uit is zeker de moeite waard.

Wat ook de moeite waard is, zijn onze kerstmarkt (zondag 18 december 
2022) en nieuwjaarsreceptie (zondag 8 januari 2023). Schrijf je in via de 
website of de QR-code verderop. Ik hoop van harte dat je naar onze 
nieuwjaarsreceptie komt, zodat we kunnen klinken op een spetterend 2023!

Stefaan Devleeschouwer
Burgemeester
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Klassiekers 
op cello

Digipunt GO! Atheneum Brakel
Start in de bibliotheek vanaf woensdag 5
oktober: Elke woensdag van 10.10 u. tot 11.55 u.
Plaats: Tirse 1 - 9660 Brakel

DIGIPUNTEN BRAKEL
Waar en wanneer?

 

Nieuw!

Digipunt Viso Cor Mariae Brakel
Start in hun eigen leslokalen (vernieuwde refter)
vanaf maandag 26 september: 
Elke maandag van 13 u. tot 14 u.
Elke donderdag van 15 u. tot 16 u.
Plaats: Kasteelstraat 44 - 9660 Brakel

Meer info 
055 43 17 64 - adviesraden@brakel.be

OPGELET: TIJDENS SCHOOLVAKANTIES EN EXAMENS GAAT HET DIGIPUNT NIET DOOR. 

Aanvragen van een mazouttoelage
▼ Voor het aanvragen van een mazouttoelage op het OCMW, dien je volgende documenten meebrengen 
(na voorafgaandelijk een afspraak met het OCMW te hebben gemaakt):
* een kopie van uw identiteitskaart;
* een kopie van uw bankkaart
* een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
* indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het 
aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
* voor begunstigden categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.
Indien je niet zelf kan komen, dan dien je op de kopie van je identiteitskaart EN op de kopie van je bankkaart (dus op 
beide), handgeschreven te noteren “Voor echt verklaard“ + je handtekening + de datum. Indien dit er niet op vermeld 
is, kan je aanvraag niet worden aanvaard.
OPGELET: je hebt 60 kalenderdagen om dit aan te vragen vanaf datum levering! n

i  055 43 12 90 (Lotte Calcoen) of 055 43 15 07 (Yoko Maes) of 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) 
of 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 €1.287

1 1 0 €1.673

1 0 1 €1.930

1 1 1 €2.316

1 2 0 €2.059

2 0 0 €1.930

2 1 0 €2.316

2 0 1 €2.573

2 1 1 €2.959

2 2 0 €2.703

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.
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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 betalingsbe-
wijs 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 betalings-
bewijs 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 deelnamebe-
wijs 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 tussen-
komst 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 ‘inschrijvings-
bewijs’. 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 12 90 (Lotte Calcoen) of 055 43 15 07 (Yoko Maes) of 055 43 15 04 (Hanne De Brakeleer) of 055 43 15 03 (Vanessa Roosen)

5  |  BRAKEL INFO



6  |  BRAKEL INFO

Winter op komst? 
Haal snel je griepprik! 
▼ DWist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?
 Bescherm je tegen de ziekte en haal je griepprik zodra beschikbaar. 
Een vaccinatie maakt de kans dat je griep krijgt, een stuk kleiner. 
De COVID-19 epidemie maakt het ook dit jaar extra belangrijk voor 
risicogroepen om zich te laten vaccineren tegen griep. Behoor je tot één 
van volgende groepen, vraag dan je vaccin in een apotheek zodra het 
beschikbaar is. Je hebt daarvoor geen voorschrift meer nodig. 

Beste bescherming
Een vaccin biedt de beste bescherming tegen griep. De kans op griep wordt veel kleiner.  Krijg je toch griep, dan 
ben je minder ziek en zijn er minder complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte, zoals 
diabetes, verergert. 

Wie laat zich het best vaccineren?
1. Iedereen vanaf 50 jaar.
2. Zwangere vrouwen.
3. Chronisch zieken.
4. Mensen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf 
 of instelling voor personen met een beperking opgenomen zijn.
5. Iedereen die onder hetzelfde dak woont als deze risicogroepen. 
6.  Iedereen die onder hetzelfde dak woont als kinderen jonger dan 6 maanden.
7. Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Wanneer laat je je best vaccineren? 
Je laat je best tussen midden oktober en midden december vaccineren. Zolang de griep niet in het land is, blijft 
vaccinatie nuttig. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en werkt maar één winterperiode. Want elk jaar 
zijn er andere griepvirussen. Een griepvaccin moet je dus elk jaar opnieuw krijgen.

Hoe laat je je vaccineren? 
Vraag je vaccin in de apotheek van zodra het beschikbaar is. Je hebt hiervoor geen voorschrift meer nodig van je 
arts. Ga er onmiddellijk mee naar je arts om de vaccinatie te laten toedienen. Of bewaar het in de koelkast tot je 
doktersafspraak, anders kan het effect van de vaccinatie niet gegarandeerd worden.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Dit jaar komen ook alle 50-plussers in 
aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling. Het vaccin kost dan minder dan 5 euro. Verblijf je in een woonzorg-
centrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin precies kost? 
Vraag het je huisarts of huisapotheek. n

ii   www.laatjevaccineren.be



Kerstmarkt 
18 december 2022 van 14 tot 20u. - Tirse, Brakel

▼  Kerstmarkt Brakel wordt ook dit jaar weer een geslaagde combinatie van lekkernijen, originele geschenken, 
ideeën voor Kerst, veel leute en plezier en fijn shoppen.  Er valt heel wat te beleven op deze sfeervolle kerstmarkt 
met heel wat animatie voor iedereen en gezellig snuisteren in de aanwezige stands.

Standhouders :
KatrienVDV – Lifisa - Tarte&Fête - KSA Brakel - IDoSA vzw - Bakkerij De Atelier Rustic - Shiana's mini dreams by Stijn 

Watté - GO Atheneum Brakel - Hair & Body Care Ellen - Andy’s Café “de parking “ - Faytastic Nails - Lupo Store 
CD&V Brakel - 't Klein Velooke - vzw ZiZAZo - Scouts Brakel-Lierde - Smart sn + Fm - K-Beauty

Straf Broerke (oudercomité basisschool Sint-Augustinus Brakel) - Diggie VZW - SHOWSPOT VZW 
't Klein Velooke - Bushikan Brakel - Vlaams Belang Brakel  - Koninklijke Harmonie De Eendracht Brakel

Gwijde van Helleputte comme v - Spring bvba de luster - Standaard Michelbek -  Open VLD Brakel 
TC Brakel - Ouderraad VISO - Hoevewinkel het wolfskerke varken - Rode  Kruis afdeling Brakel

 N-VA Brakel - CV De Kordulekes - Brakelse Reuzendragers. n

Het gemeentebestuur 
van Brakel stelt 
de tentjes 
gratis ter 
beschikking.  

ii   
055 43 17 63
toerisme@brakel.be 

Beste Brakelaar,

Naar analogie met vele lokale besturen in Vlaanderen wenst de

gemeente Brakel met haar inwoners op het nieuwe jaar te klinken. 

Dit op zondag 8 januari 2023 op het Marktplein van Nederbrakel 

tussen 11.00 en 13.00 uur. Kom samen met familie, buren en 

vrienden en klink met ons op het nieuwe jaar! 

Inschrijven kan enkel online. Scan hiervoor de QR-code hiernaast.

BRAKEL NODIGT DE 
BEVOLKING UIT OP EEN 
NIEUWJAARSRECEPTIE
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IEDEREEN IS WELKOM!
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Marcel en Hedwige 
Janssens - De  Weze 

Remi en Godelieve 
Van Schoorisse - De Cubber

Hector en Germaine 
De Geeter - De Cubber 

Gerard en Jacqueline 
Bauters - Vanhelleputte 

Herman en Françoise 
De Croo - Desguin

Valère en Ghislaine 
Pieters - Volkaert 

60

60

65

50

60

65

ZATERDAG
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André en Josiane 
Vandermaelen - De Hanscutter 

Lodewijk en Claudine 
De Wael - Gyselinck  

Guy en Karine 
De Clercq - De Noose 

Roger en Roberte 
De Temmerman - Manssens

Willy en Marie Claire 
Van der Stichelen - Uytterhaegen 

Carlos en Jeanne 
Guns - Vanden Branden 

50

50

50

50

50

50

ZATERDAG



VRIJDAG

9
December

Film in de bib
▼ Op vrijdag 9 december kan je nog een keertje lekker onderuit zakken en genieten van 
een film op groot scherm in de bib. Deze keer kozen we voor ‘The good liar’, een spannende
 verfilming van het gelijknamige boek van Nicholas Searle.

Meesteroplichter Roy Courtnay kan zijn geluk niet op wanneer hij de welvarende weduwe Betty McLeish online 
ontmoet. En het ‘Tinder’-contact heeft gevolgen …  Het ene afspraakje na het andere ‘in real live’ volgt. 
Betty treurt nog steeds om het verlies van haar man maar raakt al vlug gesteld op de charmeur die haar 
eenzaamheid weet te doorbreken.  Maar niets is wat het lijkt …

Een film van Bill Condon met een ijzersterke cast. Naast Mirren en McKellen spelen ook Russell Tovey 
en Jim Carter (de butler uit Downton Abbey) een belangrijke rol.

Gratis toegang maar zeker vooraf reserveren 
want het aantal plaatsen is beperkt. n

 ii   inschrijven voor de film moet online via 
brakel.bibliotheek.be/agenda
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Workshops Itsme en Payconiq
 
Na het grote succes van de sessies in het voorjaar worden de workshops Itsme en 
Payconiq hernomen. Op donderdag 8 december verneem je meer over Itsme en op 
donderdag 15 december over Payconiq. 
Telkens van 13.30 tot 16u. Een lesgever van Seniornet leert je werken met deze 
toepassingen die meer en meer onmisbaar worden. 
Inschrijven is een must!
 
 ii   brakel@bibliotheek.be - 055 42 12 45

DONDERDAG

8
December
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Thuis leren waar en wanneer je maar wil
▼ Via het gratis lidmaatschap van bib Brakel kan je gebruik maken van het online leerplatform. En ook dat is 
helemaal gratis! Slechts een aantal bibs in Vlaanderen bieden dit aan. Maak er gebruik van! Een kleine greep 
uit het aanbod cursussen en webinars:

Omgaan met agressie
Boosheid is een menselijke emotie, maar dit kan omslaan naar agressie. Dat kan schade toebrengen aan jezelf, een 
ander of je omgeving. In deze cursus leer je aan de hand van het agressiemodel omgaan met verschillende soorten 
agressie en oefen je hoe je hierop reageert.

Starten met Office 365
Werk jij al met Office 365, maar wil je nog effectiever werken en meer uit de verschillende programma's halen? 
Of ga je starten met Office 365 en weet je nog niet precies wat het inhoudt? Deze cursus is ontwikkeld voor iedereen 
die werkt of wil leren werken met Office 365.

Italiaans in 2 weken
Deze cursus is speciaal ontworpen om de cursist over een eerste drempel heen te helpen. Het leren van een 
vreemde taal wordt door velen als erg lastig ervaren. Deze cursus levert je echt de mogelijkheid om die eerste stap 
te nemen.

De kracht van mindfulness
In deze drieweekse mindfulness training ga je stap voor stap ontdekken wat mindfulness is, hoe je het ontwikkelt 
en wat het je op kan leveren. Vervolgens ga je zelf aan de slag met mindfulness oefeningen. n

 ii   brakel.bibliotheek.be/digitale-collectie - 055 42 12 45
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BRAVO
Adviesraad voor 
Ontwikkelings-
samenwerking
▼ Deze Brakelse adviesraad voor 
ontwikkelingssamenwerking heeft 
als doel om de Brakelse solidariteit 
binnen de gemeentegrenzen en 
ver daarbuiten in beeld te brengen 
en te ondersteunen. Concreet 
houdt dit in dat wij de Brakelse 
bevolking willen bewustmaken 
van de Noord-Zuidproblematiek, 
verbinding willen faciliteren tussen 
van oudsher inwonende Brake-
laars en nieuwe Brakelaars met 
migratieachtergrond 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 vereni-
gingen die lid zijn van de Alge-
mene 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 Evangelische Christe-
nen Brakel.
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 stellen als lid van 
BRAVO.
Uiteraard zijn ook mensen welkom 
die een helpende hand willen rei-
ken voor een van onze komende 
activiteiten, zonder dat zij direct 
lidmaatschap ambiëren. n

 ii  
katrien.delanghe@brakel.be 
055 75 57 71

"Evangelische Christenen Brakel” 
Waar waren we en 
waar zijn we mee bezig?

▼ Na onze SportQuest actie voor jongeren deze zomer in de Rijdt waar 
terug zo’n 40tal 12-18 jarigen aan deelnamen werd het half september 
weerom druk voor de “Evangelische Christenen Brakel”! Samen met enkele 
Christen vrienden uit Nederland werd Brakel platgelopen om jullie brie-
venbussen te voorzien van een folder voor de jaarlijkse “Schoenendoos-
actie”. Vanuit onze evangelische bewogenheid willen we met woord en 
daad getuigen van onze liefde voor God en voor de mensen...
Hiermee hebben we dan ook het startschot gegeven voor de 18e “Schoe-
nen-doosactie” waar u de vorige jaren waarschijnlijk al over gehoord hebt 
en meewerkte en welke al vele jaren een groot succes is in Brakel!
Operatie schoenendoos/actie is een najaar/actie waarbij kinderen en vol-
wassenen een schoenendoos met schoolspullen, toiletgerief, speelgoed 
vullen voor kinderen in armere landen. De voorbije jaren kwam er veel 
hulp uit Brakel zowel financieel als materieel. Dit ook op creatief gebied. 
Daarvoor onze oprechte dank! 
Ieder gezin, iedere grootouder en kleinkind kan meedoen, ook de scholen 
van Brakel en omstreken hebben hier al aan meegewerkt. 
Deze actie wordt al jaren landelijk gecoördineerd door de organisatie 
“GAIN” (Global Aid Network Nederland), die elk jaar een aantal arme 
landen als project uitkiest en ook het transport van de schoenendozen in 
nov./dec. verzorgt.
Zo krijgen duizenden kinderen in arme landen in de ‘cadeautjes maand’ 
ook een heerlijke verrassing, omdat wij iets willen delen met hen vanuit 
onze overvloed!  Vorig jaar werden zo’n 17.000 dozen uitgedeeld aan 
evenveel blije kinderen!
Voor info over de Evangelische Christenen Brakel of als u een extra folder 
wilt ontvangen van de actie kunt u zich aanmelden: telefonisch via 
055 49 95 99 (bij de familie Braet) of via email: erwin.braet@telenet.be  n
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Plechtige ontvangst n.a.v. het 100 jarig
bestaan van Gezinsbond Nederbrakel 

Plechtige ontvangst  n.a.v. het 50 jarig 
bestaan van ‘De Bronvink’

Plechtige ontvangst WTC Vlaamse Ardennen Plechtige ontvangst WTC Elst

Festival Van Vlaanderen in Brakel 
met ‘ Cello Encounters’

ZATERDAG

ZATERDAG

September

24
September

17
oktober

22
oktober

1
oktober

22
oktober

24

Winnaars ‘leestbeest-zomer’
in de bloemen gezet
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Lessenreeksen voorjaar 2023
(januari tot en met juni)
Gemeentelijke sporthal de Rijdt
▼ Vanaf zaterdag 14 januari 2023 (9u) zal op de homepagina 
van de gemeentelijke website (www.brakel.be) een link om in te 
schrijven terug te vinden zijn voor de volgende lessenreeksen:

• kleuterturnen: 10-lessenreeks die start op zaterdag 4 februari 
2023 van 9u30 tot 10u30 (3 jaar)
 en van 10u30 tot 11u30 (4-5 jaar).
• turnen: 10-lessenreeks die start op zaterdag 4 februari 2023 
van 13u tot 14u (6-12 jaar).
• start to bike (4-8 jaar): 5-lessenreeks die start op vrijdag 10 
februari 2023 van 17u30 tot 18u30.
• kinderyoga (5-10 jaar): 10-lessenreeks die start op dinsdag 7 
februari 2023 van 17u30 tot 18u30.
• atletiek: 10-lessenreeks die start op woensdag 8 februari 2023 
van 17u tot 18u (6-8 jaar) en van 18u tot 19u (9-12 jaar).
• muurklimmen (vanaf 7 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 
6 februari 2023 (gevorderden) van 17u tot 18u of donderdag  
9 februari 2023 (beginners en experts) van 17u tot 19u.
• BBB-Fitness (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks die start op  
woensdag 8 februari 2023 van 20u tot 21u.
• spinning (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 6 
maart 2023 en/of woensdag 8 maart 2023 van 20u tot 21u.
• zumba (vanaf 16 jaar): 10-lessenreeks die start op maandag 6 
februari 2023 van 20u30 tot 21u30.
Verdere informatie is terug te vinden op de gemeentelijke  
website (www.brakel.be > ALLERLEI INFO > Sportdienst > Online 
inschrijven sportkampen & lessenreeksen> Online inschrijven). n

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

Sportkampen 
krokus- en 
paasvakantie 2023
▼ Vanaf zaterdag 21 januari 2023 (inwoners 
van Brakel) of maandag 23 januari 2023 
(niet-inwoners van Brakel) zal om 9u op de 
homepagina van de gemeentelijke website 
(www.brakel.be) een link om in te schrijven 
terug te vinden zijn voor de volgende sport-
kampen:
• Krokusvakantie: van maandag 20 februari 
t.e.m. vrijdag 24 februari 2023: kleutersport-
kamp
(3-5 jaar) & skikamp (6-16 jaar)
• Paasvakantie week 1: van maandag 3 april 
t.e.m. vrijdag 7 april 2023: kleutersportkamp
(3-5 jaar) & danskamp (6-16 jaar)
• Paasvakantie week 2: van dinsdag 11 april 
t.e.m. vrijdag 14 april 2023: kleutersportkamp
(3-5 jaar), zwem-omnisportkamp (6-12 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! Tevens verwachten we een 
permanent enthousiasme en inzet om in 
samenwerking met de sportdienst de deel-
nemers te begeleiden op een pedagogisch 
verantwoorde wijze. Je kan je kandidatuur 
als monitor indienen vóór vrijdag 20 januari 
2023. Het sollicitatieformulier zal terug te 
vinden zijn op de gemeentelijke website.
Verdere informatie is terug te vinden op de 
gemeentelijke website (www.brakel.be > AL-
LERLEI INFO > Sportdienst > Online inschrij-
ven sportkampen & lessenreeksen> Online 
inschrijven). n

ii   ben.devlieger@brakel.be - 055 42 31 98
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Start Primus Classic Brakel Oktobert

ZATERDAG

9
oktober

17
september

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.): 2 maart 
(Geutelingenwandeling - café ’t Hoekske te Elst), 13 april (kerk 
Opbrakel), 11 mei (kerk Zegelsem), 8 juni (Zomerwandeling - kerk Everbeek-Beneden), 14 september (kerk Michelbeke),  
12 oktober (kerk Everbeek-Boven) en 2 november (Brouwerij De Graal) 2023.
fietsen: (vertrek aan sporthal ‘de Rijdt’ om 14u : ± 25 km.): 23 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 24 augustus, 
28 september en 26 oktober 2023.
petanque: op maandag van 14u tot 16u: 17, 24 april - 8, 15, 22 mei - 5, 12, 19, 26 juni - 11, 18, 25 september
2, 9, 16, 23 oktober 2023 (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: 16, 23, 30 januari - 6, 13, 27 februari - 6, 13, 20, 27 maart - 17, 24 april 8, 
15, 22 mei - 5, 12, 19, 26 juni - 11, 18, 25 september - 2, 9, 16, 23 oktober - 6, 13, 20, 27 november en 4, 11, 18 december 2023.
gym-omnisport: op dinsdag van 14u tot 15u: 17, 24, 31 januari - 14, 28 februari - 7, 14, 21, 28 maart - 18, 25 april 
2, 9, 16, 23, 30 mei - 6, 13, 20, 27 juni - 12, 19, 26 september - 3, 10, 17, 24 oktober - 7, 14, 21, 28 november en 5, 12, 19 
december 2023.
zwemmen: op donderdag van 15u30 tot 16u30: 2, 9, 16, 23, 30 maart - 20, 27 april - 4, 11, 25 mei - 1, 8, 15, 22, 29 juni - 7,  
14, 21, 28 september - 5, 12, 29, 26 oktober - 9, 16, 23, 30 november en 7, 14, 21 december 2023.

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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Verwarmen op hout?
Hoe kan het goedkoper én gezonder?

▼ Ben jij één van die mensen die graag naar een houtvuur kijkt en zich lekker verwarmt naast een 
open haard of kachel? Heel wat mensen houden van de gezellige warmte die houtverbranding geeft. 
Door de hoge energieprijzen zal er waarschijnlijk sneller gekozen worden om de woning te verwarmen 
met een kachel of  om de open haard wat langer te laten branden. 

Maar... weet je ook hoe je correct hout stookt? Pak je het verkeerd aan, dan verbruik je meer hout en veroor-
zaak je meer luchtvervuiling. Soms veroorzaakt houtstook sterke hinder en gezondheidsrisico’s voor je omge-
ving, buren, jezelf en je gezin. Wat kan je hieraan doen?

Wat is het probleem?
Houtverbranding is één van de grootste bronnen van ‘fijn stof’ in Vlaanderen. Om bij te dragen aan een bete-
re luchtkwaliteit, kies je daarom beter voor een ander soort verwarming. Kan dit niet meteen, zorg dan voor 
een zo goed mogelijk verbrandingsproces. Hoe beter de verbranding, hoe minder brandhout je verbruikt én 
hoe minder luchtvervuiling en hinder je zal veroorzaken.
Je woning isoleren is een eerste stap. Dit zorgt er immers voor dat je minder extra verwarming nodig hebt. 
Daarnaast kan je je verbrandingsproces optimaliseren door een juiste keuze bij aankoop en plaatsing van je 
toestel en door goed gebruik en onderhoud van je installatie. 

Toestel
Oudere toestellen of tweedehandstoestellen bieden je geen enkele garantie op een efficiënt of zelfs veilig 
toestel. Denk hierbij aan brandgevaar of risico op CO-vergiftiging.
Vraag bij de aankoop van een toestel advies aan professionals. Zo koop je bv. een toestel met een vermogen 
aangepast aan de te verwarmen ruimte, wat jouw houtverbranding efficiënter én minder vervuilend maakt. 
Vraag goed na hoe je het toestel en de installatie moet onderhouden. Plan de nodige controles al meteen in 
je agenda. Zo blijf je veilig, gezond en in orde met de wetgeving.
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Je brandstof kiezen
Efficiënt, veilig én gezond hout stoken, kan je alleen met droog stukhout en onbehandeld houtafval. Je kan 
ervoor kiezen om zelf je brandhout te verwerken of om je brandhout kant-en-klaar aan te kopen. Een goede 
brandhouthandelaar kan je garanties geven over de kwaliteit en het vochtgehalte van het brandhout.
Stook enkel met voldoende droog hout. Gemiddeld moet brandhout twee jaar drogen. Je herkent het aan de 
galm als je 2 stukken tegen elkaar slaat. Vochtig hout klinkt dof. Door enkel droog hout te branden is je vuur 
veel gemakkelijker aan te maken, krijg je een véél hoger rendement en krijg je veel minder rook en ongezon-
de stoffen in de lucht rond je huis. Ook je risico op schoorsteenbrand vermindert.
Het verbranden van zaagsel, krullen, schaafsel of behandeld hout mag niet. Plaatmateriaal zoals MDF, triplex of 
OSB is gemaakt van verlijmd hout en bevat extra chemische stoffen. De kleur van houtachtig materiaal is geen 
garantie: er bestaan heel wat kleurloze producten om hout te beschermen.

Stoken bij windstil weer, mist, ‘temperatuurinversie’?
Hou het weerbericht in de gaten en hou rekening met de weersomstandigheden. Bij mist, windstil weer 
en ‘temperatuurinversie’, vermindert de trek in je schoorsteen en blijft de rook hangen rond je woning. Zo 
vergroot je het risico op geur- en rookhinder voor je buren sterk, maar ook het risico op CO-vergiftiging in je 
eigen woning. 

Het stoken zelf
Niet elk toestel werkt op precies dezelfde manier. Lees dus zeker altijd de gebruiksaanwijzing van je toestel 
en volg die op. Maak je je vuur slim aan, dan moet je veel minder brandhout gebruiken. Maak bijvoorbeeld 
gebruik van  de ‘omgekeerde methode’, waarbij je het vuur bovenaan aanmaakt in plaats van onderaan het 
hout. Check je handleiding of vraag dit na bij je installateur. Denk op voorhand hoe lang je wil dat je vuur 
brandt: voeg liever minder brandhout toe dan het vuur te moeten “smoren”. Een smeulend vuur geeft CO 
en meer rook!

Niet vergeten: ventileren!
Vuur heeft zuurstof nodig: bij het verbranden heb je dus de hele tijd verse lucht nodig. Afhankelijk van je type 
toestel zal je ook je woning mogelijks meer moeten ventileren tijdens het stoken.

Tot slot
In Vlaanderen zijn nog heel wat oudere houtkachels en open haarden in gebruik. Zeker die toestellen zijn niet 
efficiënt en vrij duur en ongezond in gebruik. Heb je zelf nog zo’n toestel, overweeg dan de aanschaf van 
een nieuwer, efficiënter toestel. Bekijk goed of je wel nog op hout wil stoken en of het niet interessanter is 
om voor een andere, gemakkelijkere en minder vervuilende energiebron te kiezen. Vergeet ook nooit dat je 
door verkeerd stoken zelfs met een goed toestel toch veel brandstof zal verspillen 
en je ongezonde lucht kan krijgen in én rond je woning. n

i  www.vmm.be/lucht/evolutie-luchtkwaliteit/stookadvies 
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VIJF TUINRANGER TIPS 
voor het kiezen van de juiste boom in je tuin

▼ Het boomplantseizoen loopt van 
november tot begin maart. Hoog tijd 
dus om werk te maken van een goeie 
schaduw-, fruit- of klimboom! Maar de 
zoektocht naar de juiste boom kan al 
snel voor grijze haren zorgen. Onze 
lokale Tuinrangers komen daarom graag 
bij jou ter plaatse bekijken welke boom 
het best bij jouw tuin en levensstijl past.
Aarzel niet en boek vandaag nog snél 
en eenvoudig je gratis en vrijblijvend 
adviesbezoek op www.tuinrangers.be. 
Wie intussen zelf al op zoek wil naar 
de ideale tuinboom, geven we alvast 
enkele belangrijke tips mee... .

1. Kies op maat van je tuin.
Niet elke boom wordt even groot. Het 
is belangrijk dat je een boom vindt die 
in je tuin past. Een lijsterbes wordt in 
onze streken niet hoger dan 12 meter. 
Een eik daarentegen kan gemakkelijk 
25 meter hoog worden. Kies dus een 
boom op basis van hoe groot hij zal 
worden en niet hoe groot je hem 
koopt.  Op www.bomenwijzer.be kan 
je makkelijk opzoeken hoe groot een 
boomsoort gemiddeld wordt.  

2. Plant op de juiste plaats.
Een veelgemaakte fout: veel mensen 
planten hun boom veel te dicht bij het 
raam of bij de gevel. Het is toch leuk 
om er vetbolletjes in te hangen en 's 
winters naar de vogeltjes te kunnen 
kijken vanuit je lekker warme zetel? 
Zeker! Maar dat doe je beter met een 
struik of miniboom die traag groeit, 
zoals een mispel. Schat goed in hoe 

groot je volgroeide boom zal zijn en 
plant hem waar hij ruimte heeft om te 
groeien.

3. Kies een boom waar je wat aan 
hebt. 
Denk eens na wat een boom in je 
tuin kan betekenen. Notelaars hebben 
een vrij dicht bladerdek en bieden zo 
verkoeling en schaduw op hete zomer-
dagen. Magnolias’s kleuren je tuin met 
fleurige bloesems en esdoorns tonen 
prachtige herfsttinten. Wil je kunnen 
smullen van de lekkere vruchten van 
je boom? Ook bijen en vogels zullen 
blij zijn met de juiste boom in je tuin. 
Er zijn nog veel meer kenmerken die 
je keuze kunnen beïnvloeden. Weet je 
niet waar te beginnen? De Tuinrangers 
zijn vrijwilligers uit je buurt die je kun-
nen helpen bij het zoeken naar de 
juiste boom voor je tuin. 

4. Kies een boom aangepast aan je 
bodem en standplaats
Reality check. Niet elke boom past in 
elke tuin. Heb je eerder een droge of 
vochtige tuingrond? Bestaat je tuin-
bodem uit zand, leem of klei? Heb je 
een zonnige standplaats of zal je boom 
vooral in de schaduw staan? Het zijn 
allemaal belangrijke factoren bij de 
keuze van de juiste boom. De website 
www.bomenwijzer.be kan je hierbij op 
weg helpen, net als het (dikke) boek 
'De juiste boom voor elke tuin' van 
Martin Hermy. Maar het is natuurlijk 
nog veel makkelijker om gewoon een 
lokale Tuinranger uit te nodigen. 

5. Geef je boom een goede start en 
zet hem juist in de grond!
Het plantseizoen voor bomen loopt 
ruwweg van begin november tot 
begin maart. Een goede aanplanting 
van je boom is een must om een 
gezonde en stabiele boom te kun-
nen laten groeien. Een boom planten 
is eigenlijk niet moeilijk, maar het is 
belangrijk bij enkele zaken stil te staan. 
Zo plant je bijvoorbeeld best geen 
boom wanneer de bodem bevroren 
of heel nat is. Je voorziet ook best een 
voldoende grote plantkuil zodat de 
wortels niet dubbel plooien en blijven 
uitsteken. Kocht je een boom met een 
kluit? Maak de plantput dan tweemaal 
zo groot als de kluit.

Meer tips voor het aanplanten van een 
boom vind je hier:
• www.tuinrangers.be/zelf-aan-de-slag/
tuinbiotopen/bomen
• www.ecopedia.be/pagina/hoe-plant-
ik-een-boom 

Wil jij je tuin omtoveren in een ecologische 
oase met verkoelende schaduwplekjes 
door het aanplanten van één of meerdere 
bomen? Wil je graag persoonlijk advies 
voor de keuze van de juiste boomsoort in 
je tuin? De Tuinrangers kunnen je daarbij 
helpen met hun uitgebreide kennis en de 
nodige tips en tricks! Vraag snel en een-
voudig een tuinbezoek aan op 
www.tuinrangers.be. n
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De uitleen-
dienst voor 

herbruikbare 
bekers

▼ Wens je als verenigingen een 
activiteit te organiseren waarbij 

je aandacht hebt voor 
duurzaamheid en milieu?

Weet dan dat IVLA in samenwerking 
met De Kringwinkel 

Zuid-Oost-Vlaanderen 
15.000 herbruikbare bekers 

ter beschikking stelt.

Indien je als verenigingen en/of stads-
dienst actief bent binnen het gebied 
van IVLA (Lierde, Oudenaarde, Ronse, 
Wortegem-Petegem, Maarkedal, 
Horebeke, Brakel en Zwalm) dan kun 
je deze herbruikbare bekers ontlenen 
aan een bedrag van 0,08 euro/beker. 
Dit bedrag omvat de huur, afwassen 
en drogen van de bekers.  De bekers 
worden in makkelijk hanteerbare bak-
ken ter beschikking gesteld. Belangrijk 
is dat je op jouw evenement een inwis-
selsysteem voorziet (bv. via een kleine 
waarborg) om bezoekers aan te sporen 
de bekers terug in te leveren. Op aan-
vraag kunnen de bekers ook buiten het 
werkingsgebied van IVLA ontleend worden.

Info
Wens je bekers te ontlenen of had je graag meer informatie? Neem dan contact op met projectverantwoordelijke Maarten. Dit 
kan telefonisch via 0491 15 86 31 of via mail op herbruikbarebekers@kwzov.be
Iedere activiteit in onze regio kan dankzij jou duurzaam en milieuvriendelijk georganiseerd worden!

Wetgeving rond cateringmateriaal
Eventorganisatoren zijn volgens artikel 5.3.12.1 van het VLAREMA verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken. Indien organi-
satoren ervoor kiezen om deels of volledig met eenmalige drankrecipiënten te blijven werken moet hiervan minimaal 95% van 
de geserveerde verpakkingen ingezameld worden voor recyclage. De bewijslast hiervoor ligt bij de organisator.
Met de beslissingsboom van OVAM kun je beoordelen of jouw activiteit of gebeurtenis een evenement is en of de wetgeving 
rond cateringmateriaal van toepassing is. n

i   milieu@brakel.be of tel.: 055 - 43 17 60 of https://ivla.be/herbruikbare-bekers/



Vlaanderen
is water

DE GROTE 
STROOMVERSNELLING
ONZE GEMEENTE 
KOMT IN ACTIE 
VOOR EEN BETERE 
WATERKWALITEIT
OM DE KWALITEIT VAN ONS GRONDWATER 
EN OPPERVLAKTEWATER TE VERBETEREN, 
SCHAKELT ONZE GEMEENTE EEN TANDJE 
HOGER DE KOMENDE JAREN. WE ONTHARDEN, 
LEGGEN EXTRA RIOLERINGEN AAN, BOUWEN 
PESTICIDENGEBRUIK AF, STIMULEREN HERGEBRUIK 
VAN WATER EN BESCHERMEN DE KWETSBARE 
WATERNATUUR. OOK JIJ KUNT HELPEN.

De Grote Stroomversnelling

De komende 6 jaar beweegt er heel wat in, rond en 
voor het water in Vlaanderen. Met meer dan 1000 
acties wil de Vlaamse overheid de waterkwaliteit 
verbeteren, water vol leven stimuleren en onze 
regio beschermen tegen droogte en overstromingen. 
Al die acties maken deel uit van de nieuwe 
stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 
2022-2027.

Waterkwaliteit, ook jouw zaak

Ook jij speelt een belangrijke rol in die waterkwaliteit. 
Hoe zorg je ervoor dat er minder vervuilende stoffen 
in ons grond- en oppervlaktewater terechtkomen? 

Alvast 3 tips: 

1. Vang regenwater op en hergebruik je afvalwater om je 

planten water te geven of je toilet door te spoelen. 

2. Vermijd meststoffen en pesticiden. Want al die 

chemische producten komen via het grondwater in de 

natuur terecht.

3. Het rioolputje is geen vuilnisbak. Wat je in de goot giet, 

komt vaak via de straatkolken terecht in de waterlopen 

in je buurt. Breng verf, olie en chemische producten 

dus naar het recyclagepark. En wees zuinig met 

schoonmaakproducten.

Iedereen wint bij een betere waterkwaliteit

Met een betere waterkwaliteit krijgen fauna en 
flora meer kansen. Er zijn minder zuiveringsstappen 
nodig om het water te gebruiken als drinkwater of 
in de industrie en de landbouw. En schone en veilige 
waterlopen zorgen voor een mooie en gezellige buurt. 
Doe jij mee? 

Schakel samen met ons een versnelling hoger  
voor schoon, genoeg en veilig water.

COÖRDINATIECOMMISSIE
INTEGRAAL WATERBELEID degrotestroomversnelling.be
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Iedereen wint bij een betere waterkwaliteit

Met een betere waterkwaliteit krijgen fauna en 
flora meer kansen. Er zijn minder zuiveringsstappen 
nodig om het water te gebruiken als drinkwater of 
in de industrie en de landbouw. En schone en veilige 
waterlopen zorgen voor een mooie en gezellige buurt. 
Doe jij mee? 

Schakel samen met ons een versnelling hoger  
voor schoon, genoeg en veilig water.

COÖRDINATIECOMMISSIE
INTEGRAAL WATERBELEID degrotestroomversnelling.be
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planten water te geven of je toilet door te spoelen. 

2. Vermijd meststoffen en pesticiden. Want al die 
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natuur terecht.
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Doe jij mee? 

Schakel samen met ons een versnelling hoger  
voor schoon, genoeg en veilig water.

COÖRDINATIECOMMISSIE
INTEGRAAL WATERBELEID degrotestroomversnelling.be
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COÖRDINATIECOMMISSIE
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Mijn VerbouwPremie
voortaan 1 loket voor Vlaamse renovatie- en energiepremies

▼ Mijn VerbouwPremie is het nieuwe online loket van de Vlaamse overheid voor de aanvraag van premies voor reno-
vatie en energiebesparende investeringen. Heb je plannen om je muren, vloer of dak te renoveren en te isoleren? Zijn 
je ramen aan vervanging toe? Plaats je nieuwe leidingen voor elektriciteit of sanitair? Of investeer je  in een zonneboiler, 
warmtepomp of warmtepompboiler? Met 1 loket en een vereenvoudigde procedure is het nog makkelijker om premies 
te vinden en aan te vragen.  

• Voor wie? Voor al wie investeert in een bestaande woning, bestaand appartement, appartementsgebouw of 
bedrijfspand.  

• Voor wat? Er zijn premies in volgende categorieën: dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, vloerrenovatie, renovatie van 
buitenschrijnwerk, binnenrenovatie, investeringen in hernieuwbare energie, en vernieuwing van elektriciteit en sanitair. 

• Welk bedrag? Het bedrag van de premie hangt voor woningen af van het totale gezinsinkomen en de samenstelling 
van het gezin. Voor bedrijfspanden gaat het om een vast bedrag per m2 of per installatie. 

Financier uw verbouwing met Mijn VerbouwLening 
Naast de invoering van Mijn VerbouwPremie, kun je vanaf 1 juli 2022 ook de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 
euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als 
op het verbeteren van de energieprestatie. Deze lening kan aangevraagd worden voor wie in de laagste of middelste 
inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie zit. Daarnaast komen ook private verhuurders en verhuurders via een sociaal 
verhuurkantoor in aanmerking. n

i   www.mijnverbouwpremie.be

Vraag uw
verbouwpremies
aan op

plaats.
mijnverbouwpremie.be

NIEUW
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Zone 30 in centrum Nederbrakel
▼ Om de verkeersveiligheid te verhogen in centrum 
Nederbrakel geldt vanaf 5 januari 2023 een zone 30. Een 
groot deel van het centrum was al zone 30, maar nu wor-
den ook de verbindingswegen toegevoegd. Dit heeft het 
voordeel van de duidelijkheid. Een aaneengesloten zone 
30 zonder te veel wisselende snelheidsregimes maakt het 
logischer en leesbaarder voor de bestuurder. Op de ver-
keersdoorstroom heeft de invoering van zone 30 amper 
effect: de duurtijd van trajecten blijft nagenoeg ongewij-
zigd.

Een betere leefkwaliteit
De zone 30 wordt ingevoerd om de leefkwaliteit en de ver-
keersveiligheid in de straten en het centrum te verhogen. 
Trager rijden:
• zorgt voor een veel breder gezichtsveld dan bij hoge snel-
heden. Dat betekent dat je beter ziet wat er links en rechts 
van je gebeurt, zodat je op tijd kan reageren op mogelijke 
hindernissen. Dat verkleint het risico op ongevallen.

• beperkt de remafstand, zodat je sneller tot stilstand komt 
bij een mogelijk ongeval. Ter vergelijking: bij 30 km/u 
bedraagt de stopafstand op een droog wegdek 13 meter. 
Wie 50 km/u rijdt, komt pas tot stilstand na 27 meter op 
een droog.
• zorgt voor minder ongevallen met zware verwondingen 
en overlijdens. Bij een aanrijding met 50 km/u loopt een 
voetganger ongeveer drie keer meer risico op zware ver-
wondingen en zes keer meer risico om te overlijden dan bij 
30 km/u.
• zet stappers, trappers en openbaar vervoer op de eerste 
plaats. Het belang van de fiets is groter en groter aan het 
worden (met meer elektrische fietsen...). Zij verdienen een 
belangrijke plaats in het straatbeeld.
Trager verkeer zorgt voor een aangenaam, veilig, mooi, 
gezond en meer kindvriendelijk Brakel. n

i   kevin.fouquet@brakel.be - 055 43 17 53
www.brakel.be/2022/10/27/zone-30-in-centrum-nederbrakel/

30



@DieterVanderlinden

@tania.t.01

@hans_debruyne

@BartTroncquo

@notfeelingher

# BeleefBrakel
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Brakel leeft, ook op sociale media. Een selectie van leuke foto's en momenten op Instagram.



@DieterVanderlinden

@tania.t.01
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Nieuws uit de Kunstacademie Vlaamse Ardennen
▼ TERUGBLIK LAARSJESCONCERT IN PARIKE

De Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen 
-  vestiging Brakel - 
heeft er alweer een 
geslaagde editie van 
hun ‘Laarsjesconcert’ 
opzitten. Deze cul-
turele wandeling 
ging dit jaar door in 
Parike op zondag 
23 oktober. Bij elke 
editie wordt immers 
een andere deelge-
meente van Brakel 

gekozen. Dit evenement vindt naar goede gewoonte om 
de twee jaar plaats, maar omwille van de coronacrisis was 
de laatste editie geleden van 2018 in Zegelsem. Deze 
keer genoten zo’n 250 wandelaars van de verschillende 
optredens van de academie. Er kwam muziek, dans, toneel 
en beeldende kunst aan bod. De ca. 150 leerlingen en 
de docenten gaven het beste van zichzelf! Ook kreeg de 
academie opnieuw muzikale bijstand van de Koninklijke 
Harmonie de Eendracht én van de Fanfare Vrije Kunstkring 
die de wandelaars al stappend begeleidde. 11.11.11 zorgde 
voor lekkere soep en de wandelaars konden ook genie-
ten van gratis gepofte kastanjes en een borreltje. Nadien 
was een gezellig samenzijn in de bar op de basisschool 
Klavertje 4, het start- en eindpunt van de wandeling. De 
weergoden waren de academie gunstig gezind. Op naar 
een volgend Laarsjesconcert in 2024! Rarara welke deelge-
meente dan aan bod zal komen…
(Foto’s: Stijn Devos)

OCTOPUS VIERT 10-JARIG JUBILEUM!
‘Octopus’ is ontstaan uit het pilootproject ‘Kunstenbad’; 
een initiatief van het Vlaams Ministerie in het kader van de 
inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs 
(DKO). De kunstacademie was één van tien uitverkoren 
pilootacademies waar het project vanaf 1 september 2012 
vier schooljaren mocht proefdraaien.
Sinds het decreet DKO (2018) werd de domeinoverschrij-
dende initiatie voor 6- en 7- jarigen structureel verankerd. 
De initiatie werd omgedoopt tot ‘Octopus’. Want leerlin-
gen Octopus zijn echte creatieve alleskunners! Kinderen 
exploreren spontaan met een flinke dosis verbeeldings-
kracht. Beeld, dans, drama, muziek: kinderen maken geen 

onderscheid maar ervaren dit als deel van hun expressie 
in welke vorm zich dat ook uit. In Octopus staat spelen, 
ervaringsgericht leren en de rijkdom van het zoeken op 
zich centraal. Octopus- lessen vormen de perfecte instap 
voor de vervolgopleidingen Muziek, Woord, Dans of Beeld 
èn voor hun levenslange artistieke ontwikkeling. Vandaag 
staat de kunstacademie nog steeds bekend als pionier. Het 
kunstenbad-verhaal met nieuwe domeinoverschrijdende 
projecten gaat verder en kreeg er ook - sinds vorig school-
jaar - een unieke opleiding bij in Ronse: domeinoverschrij-
dende initiatie voor volwassenen, Octo+ 

VOORUITBLIK OCTOPUS FEEST IN BRAKEL
Er staat een ambitieus project 
voor de deur: het jubileum-
boek ‘Omnibus Octopus’
N.a.v. het Octopus-
jubileumjaar wordt i.s.m. de 
bibliotheken van de regio 
Vlaamse Ardennen zowaar 
een boek uitgegeven! 
Geïnteresseerde aspirant 
schrijvers vanaf 14 jaar krijgen 
de kans om in drie schrijfwork-
shops o.l.v. Gerda Dendooven 
hun eigen gedicht of ver-

haal te schrijven voor het Octopus-jubileumboek. Met de 
geschreven teksten gaan leerlingen uit de Octopusklassen 
aan de slag om er o.l.v. Carll Cneut illustraties bij te maken. 
En… kijk uit naar de ‘Kiosktopus’. In maart komt de rei-
zende expo in de vorm van een heuse mobiele kiosk naar 
Brakel, een kiosk met inkijk in de levendige creaties van de 
jonge octopussers. Laat je ook verrassen door interactieve 
kijkkasten in de straten en in de groene omgeving van 
Brakel. In nauwe samenwerking met de dienst Toerisme en 
Vrije tijd wordt een wandeling uitgestippeld. 

Wil je je  kans tot eeuwige roem niet aan jou laten voorbij-
gaan en mede-auteur of -illustrator zijn van het Octopus-
boek? Wil je weten waar en wanneer de Octopus-kiosk in 
Brakel zal te bezoeken zijn?  Hou dan zeker de website en 
Facebook en Instagram- pagina van de kunstacademie en 
de bibliotheek  in de gaten! n

i   www.kunstacademievlaamseardennen.be 
www.facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen/

www.instagram.com/Kunstacademievlaamseardennen/

TERUGBLIK LAARSJESCONCERT IN PARIKE

De Kunstacademie Vlaamse Ardennen -  vestiging Brakel - heeft er alweer een geslaagde
editie van hun ‘Laarsjesconcert’ opzitten. Deze culturele wandeling ging dit jaar door in
Parike op zondag 23 oktober. Bij elke editie wordt immers een andere deelgemeente van
Brakel gekozen. Dit evenement vindt naar goede gewoonte om de twee jaar plaats, maar
omwille van de coronacrisis was de laatste editie geleden van 2018 in Zegelsem. Deze keer
genoten zo’n 250 wandelaars van de verschillende optredens van de academie. Er kwam
muziek, dans, toneel en beeldende kunst aan bod. De ca. 150 leerlingen en de docenten
gaven het beste van zichzelf! Ook kreeg de academie opnieuw muzikale bijstand van de
Koninklijke Harmonie de Eendracht én van de Fanfare Vrije Kunstkring die de wandelaars
al stappend begeleidde. 11.11.11 zorgde voor lekkere soep en de wandelaars konden ook
genieten van gratis gepofte kastanjes en een borreltje. Nadien was een gezellig samenzijn
in de bar op de basisschool Klavertje 4, het start- en eindpunt van de wandeling. De
weergoden waren de academie gunstig gezind. Op naar een volgend Laarsjesconcert in
2024! Rarara welke deelgemeente dan aan bod zal komen…
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‘Octopus’ is ontstaan uit het pilootproject ‘Kunstenbad’; een initiatief van het Vlaams
Ministerie in het kader van de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs
(DKO). De kunstacademie was één van tien uitverkoren pilootacademies waar het project
vanaf 1 september 2012 vier schooljaren mocht proefdraaien.
Sinds het decreet DKO (2018) werd de domeinoverschrijdende initiatie voor 6- en 7-
jarigen structureel verankerd. De initiatie werd omgedoopt tot ‘Octopus’. Want leerlingen
Octopus zijn echte creatieve alleskunners! Kinderen exploreren spontaan met een flinke
dosis verbeeldingskracht. Beeld, dans, drama, muziek: kinderen maken geen onderscheid
maar ervaren dit als deel van hun expressie in welke vorm zich dat ook uit. In Octopus
staat spelen, ervaringsgericht leren en de rijkdom van het zoeken op zich centraal.
Octopus- lessen vormen de perfecte instap voor de vervolgopleidingen Muziek, Woord,
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VOORUITBLIK OCTOPUS FEEST IN BRAKEL

Er staat een ambitieus project voor de deur: het jubileumboek ‘Omnibus Octopus’
N.a.v. het Octopus-jubileumjaar wordt i.s.m. de bibliotheken van de regio Vlaamse
Ardennen zowaar een boek uitgegeven! Geïnteresseerde aspirant schrijvers vanaf 14 jaar
krijgen de kans om in drie schrijfworkshops o.l.v. Gerda Dendooven hun eigen gedicht of
verhaal te schrijven voor het Octopus-jubileumboek. Met de geschreven teksten gaan
leerlingen uit de Octopusklassen aan de slag om er o.l.v. Carll Cneut illustraties bij te
maken. En… kijk uit naar de ‘Kiosktopus’. In maart komt de reizende expo in de vorm van
een heuse mobiele kiosk naar Brakel, een kiosk met inkijk in de levendige creaties van de
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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 - jurgen.demets@brakel.be

www.                .be
Bezoek ons op

GEMEENTEBESTUUR
CONTACT



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 - 0497 51 23 54  |  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
An Willequet en Wendy Van Zeebroeck
Hoofdverpleegkundigen
055 43 27 00 - hoofdverpleging@najaarszon.be

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

    

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

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

    

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

Openingsuren van de sporthal:
Openingsuren zomermaanden (mei - augustus)
Maandag tot vrijdag van 9 tot 22 uur
Zaterdag van 9 tot 20 uur
In juli & augustus gesloten op zaterdag

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 38 - bart.peysmans@so-lva.be 
www.so-lva.be/energiehuis 

DOOR COVID-19 
KUNNEN DE ONDERSTAANDE 

OPENINGSUREN 
TIJDELIJK AANGEPAST ZIJN !

CONTACT



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
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Algemeen directeur
Jürgen De Mets
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
Bart De Vos - Stafmedewerker
055 60 29 09 - bart.devos@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 
Sven De Lange - Diensthoofd Burgerzaken
055 30 97 26 - sven.delange@brakel.be
Lien Van Helleputte - Adm. medewerker
055 30 97 26 - 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

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 31 januari 2023  naar 
de toeristische dienst - Marktplein 1 - 9660 Brakel of via 

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

Winnaar vorige wedstrijdvraag: 
Martle Eveline uit Brakel 

(Het juiste antwoord was : Livierenbos)

In welk bos werd 
onderstaande foto genomen.

ook paalnummer of huisnummer
dichtstbijzijnde woning doorgeven.


