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GALA VAN DE 

BRECHTSE SPORTSTERREN
Wat een topavond! Alle mooi uitgedoste 
Brechtse sporters en supporters genoten, 
samen met presentator van dienst Maarten 
Vangramberen, van het ‘Gala van de 
Brechtse sportsterren’ op vrijdag 14 februari 
2020.

BEELDVERHAAL

COLOFON:
Verantwoordelijke uitgever:
Charlotte Beyers, Veldstraat 138, 2960 Brecht
Contact redactie: dienst communicatie,  
Gemeentepark 1, 03 660 25 73, communicatie@brecht.be 
Concept & Creatie: Made by Design - www.madebydesign.be
Druk: Artoos group, www.artoosgroup.eu

Foto: Processie Sint-Lenaarts © Naomi Van Camp
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STARTSCHOT IN DOMEIN 
DE MEREL IS GEGEVEN 

Sofie en Tom ontwikkelen tennis- en padelinfrastructuur  
op domein De Merel

Zo’n 10 jaar geleden kocht het gemeentebestuur van Brecht domein De Merel op. Het bestuur 
wil van het domein een ontmoetingsplaats maken waar sport, spel, natuur en toerisme elkaar 
kruisen. Achter de schermen is er samen met de betrokken partijen hard gewerkt aan dit dossier. 
Het voorstel van Sofie Lombaerts en Tom Lauryssen scoorde op alle criteria het best, zij zullen de 
tennisinfrastructuur op het domein ontwikkelen. We vragen hen welke plannen ze hebben op het 
domein.

Carrièreswitch
Tom en Sofie, momenteel wonend in Loenhout 
maar allebei afkomstig uit Brecht, gaan voor 
een carrièreswitch. Tom: “Sofie en ik zijn allebei 
leerkracht van beroep, maar tennissen al van 
kinds af in Brecht. We hadden al een tijd interesse 
in het zelf organiseren van tennisactiviteiten. Na 
onderhandelingen met vzw TC De Merel konden 
we vorig jaar Het Merelhuisje uitbaten. We 
maakten op die manier kennis met de club en de 
horeca. Ook het sociaal contact beviel ons heel 
erg, we werkten daarom een voorstel uit voor de 
concessie.”

Streven naar opening indoorhal zomer 2021
Geïnteresseerde kandidaten voor het ontwikkelen 
van tennisinfrastructuur op domein De Merel 
konden zich inschrijven tot september 2019. 
De gemeente ontving twee aanvragen. Tom en 
Sofie behaalden op alle criteria de hoogste score 

en worden daarom de nieuwe ontwikkelaars. 
Tom: “In april openen we het Merelhuisje 
voor een nieuw tennisseizoen, voor de laatste 
keer in de huidige vorm. Momenteel zijn we 
onze bouwplannen aan het updaten om de 
bouwaanvraag te kunnen indienen. Ten vroegste 
na het zomerseizoen kunnen de werken van start 
gaan. Als alles volgens plan verloopt, hopen we in 
de zomer van 2021 de indoorhal te openen.” 

Indoor en outdoor
Naast de huidige 6 outdoor tennisterreinen 
realiseren Tom en Sofie een tennishal met 4 
terreinen en 4 outdoor padelterreinen. Dit 
wordt toekomstgericht verder uitgebreid met 
een beachvolleybalveld, pannaveld en een mini 
tennisterrein voor de kids. De cafetaria komt op 
het gelijkvloers en op de eerste verdieping wordt 
een woonst ingericht voor de uitbaters. De drie 
bestaande petanquebanen blijven bestaan, maar 

geelvinckstraat 8 2940 stabroek
info@mertens-architecten.be

T: 03/568.72.53 - F: 03/568.98.08
www.mertens-architecten.be

mertens - architecten
Tilburgbaan, Brecht
----
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Nieuwe Toestand
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schuiven wat op. “In onze regio is een groot tekort 
aan indoorvelden,” zegt Tom, “daarom willen we dat 
de leden van vzw TC De Merel in hun eigen club 
kunnen overwinteren. We werken samen met Sport 
Vlaanderen een G-werking uit, zodat ook mensen met 
een beperking bij ons terecht kunnen. Jongeren willen 
we aantrekken met een nieuwe tennisschool, die geleid 
wordt door Lode Lambaerts.” 

Ook inzet op wandelaars en fietsers
Tom: “We mikken niet alleen op tennis en padel, we 
willen ook inzetten op wandelaars en fietsers. Het 

Merelhuisje ligt immers naast het kanaal Dessel-
Schoten en het jaagpad, wat veel mogelijkheden geeft. 
Zo denken we aan een wandelzoektocht vanuit Het 
Merelhuisje en doen we ook een aanvraag om er een 
fietsknooppunt te maken. De parking kan overigens 
dienen als vertrekbasis.” De gemeente ontwikkelt 
bovendien een mountainbikeparcours met Het 
Merelhuisje als start- en stopplaats en wil het huidige 
cyclocrossparcours optimaliseren. Tom: “En dat is 
uiteraard nog maar het begin. We hebben nog heel 
wat plannen en kijken met volle goesting uit naar dit 
project!”
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opent tijdens  

Open Monumentendag  
12 en 13 september  

2020 

Welke stappen zijn ondernomen na de 
schenking van het museum aan de gemeente?
“Eerst en vooral waren er verschillende 
herstellingswerken nodig. Het gebouw verkeerde 
niet in een uitstekende staat. Denk 
hierbij aan nieuwe verwarming, 
elektriciteit, dakisolatie en dak- 
en schilderwerken. Maar ook 
het nieuwe collectiebeleid 
en de permanente 
tentoonstelling werden 
uitgewerkt. “

Welke verhalen zullen 
worden verteld?
“Het museum huist al 
sinds de jaren ’30 in het 
huidige gebouw. Hierdoor was 

de collectie na al die jaren enorm uitgebreid. We 
hebben daarom besloten om vooral te focussen 
op de Brechtse geschiedenis en haar directe 
omgeving, vanaf de prehistorie tot vandaag. Het 

onderzoeken van onze geschiedenis, het 
bewaren van objecten en verhalen, het 

in context plaatsen en doorgeven 
aan toekomstige generaties 

vormen de kerntaken van het 
museum. 

Op welke manier wordt dit 
aangepakt?
“Interactiviteit en beleving 

zullen mee centraal staan. 
Bezoekers zullen gebruik 

kunnen maken van  nieuwe 
digitale toepassingen. Met de gratis 

Interactiviteit en beleving zullen centraal staan

Het Kempisch Museum werd in 2014 overgedragen door de Geschied- en Oudheidkundige 
Kring van Brecht vzw aan de gemeente. Momenteel is er een heel traject afgelegd. In 2016 
kreeg het museum de nieuwe naam ‘Kempuseum’. In het weekend van 12 en 13 september 
2020, tijdens het weekend van Open Monumentendag, opent het vernieuwde, interactieve 
en belevingsvolle museum voor het publiek. Wat dit inhoud voor de toekomst, legt 
erfgoedconsulent Jef Anthonissen graag uit.
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VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT
Het Kempuseum wil in de weekends werken 
met vrijwilligers. Wie voelt zich geroepen 
om de bezoekers gastvrij te ontvangen, een 
basisuitleg te geven over de collectie en 
toerisme, kleine administratieve taken uit te 
voeren en het museum ordelijk te houden na 
het bezoek?

Heb je zin om je hiervoor te engageren? 
Stuur dan een mailtje naar erfgoed@brecht.be 
met je gegevens, dan nemen we snel contact 
op!

erfgoedapp heb je een handige app op zak om meer te 
weten te komen over de schatten van het museum.  De 
app zit boordevol interessante informatie voor tijdens je 
rondleiding.”

Wat met de toeristische dienst? 
“Het Kempuseum zal eveneens dienen als toeristisch 
satellietpunt. Dit betekent dat bezoekers tijdens de 
openingsuren van het museum hier terecht kunnen. Een 
digitale interactieve kaart zal de bezoekers wegwijs maken 
doorheen de toeristische troeven van onze gemeente. 
Samen met de permanente collectie vormt het museum 
een vertrekpunt om de gemeente, haar geschiedenis en 
inwoners te leren kennen. Het gaat zelfs zo ver dat we daar 
een ruimte voor ter beschikking hebben."

Een ruimte waar inwoners gebruik van kunnen maken? 
Leg uit.
"Inwoners kunnen zelf een tentoonstelling organiseren 
in de hiervoor bestemde museumruimte. De exporuimte 
is geschikt voor diverse tentoonstellingen, zowel 
artistiek (schilder- en beeldhouwkunst, fotografie,…) als 
informatief.”



INFO Dienst infrastructuur, Van Pulstraat 17,  
03 660 17 20, gebouwen@brecht.be of  
www.brecht.be/fietspaspoort

Brandweer Zone Rand 
werkt volgens vernieuwd 
retributiereglement 
De burgemeesters van 21 gemeenten in Noord-Antwerpen - die 
samen Brandweer Zone Rand vormen - hebben voor de werking 
van de brandweer een vernieuwd retributiereglement goedgekeurd 
dat geldt voor de hele zone. Zo is het voor iedereen duidelijk 
wanneer de brandweer gratis komt en voor welke interventies 
een factuur volgt. Het vernieuwde retributiereglement wordt al 
toegepast sinds 1 januari 2020 en geldt tot eind 2025. 

Enkele wijzigingen

Voor het verwijderen van een wespennest, ongeacht waar dat zich 
bevindt, rekent Brandweer Zone Rand vanaf nu een vaste kost 
van 40 euro aan. Het leegpompen van kelders of het weghalen 
van ingestorte schouwen of losgekomen dakgoten zijn betalende 
interventies als dat gevolgen blijken van slecht onderhoud. Wie 
beroep doet op de brandweer na stormschade zal ook een factuur 
ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan het wegzagen van omgevallen 
bomen of het leegpompen van een kelder na wateroverlast. 
In de meeste gevallen zijn mensen hiervoor verzekerd via hun 
brandverzekering en kunnen ze de kosten recupereren. 

Je kan het volledige document raadplegen via onderstaande 
website.

INFO www.brandweerzonerand.be

Natuurlijk werkt de brandweer in 
levensbedreigende omstandigheden 

wel altijd gratis
Katrien De Maeyer (zonecommandant Brandweer Zone Rand)

FIETS 
LABELEN
Vanaf nu kan je online 
fraudebestendige stickers 
aanvragen om je fiets te merken. 
Je kan deze stickers zelf op je 
fiets aanbrengen. Aangezien 
graveren het frame van de fiets kan 
beschadigen, wordt enkel nog met 
deze speciale stickers gewerkt.

De fraudebestendige stickers kan 
je aanvragen via www.brecht.be/
fietspaspoort. Je ontvangt enkele 
minuten later via e-mail een 
fietspaspoort met de kenmerken 
van je fiets. Wordt jouw fiets 
alsnog gestolen, dan kan je op 
basis van dit fietspaspoort een 
goede omschrijving geven.

Nadien ontvang je per post:
• twee fraudebestendige stickers 

met jouw rijksregisternummer;
• één ‘preventie - gemerkte 

fiets’-sticker om bovenop 
de zichtbare sticker met je 
rijksregisternummer te kleven;

• een handleiding hoe en waar 
je de stickers correct kan 
aanbrengen.

8
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Voetspoor 3,  
op tocht door het Brechtse verleden
Op paasmaandag 13 april 2020 publiceert de Geschied- en Oudheidkundige 
Kring van Brecht ‘Voetspoor 3, op tocht door het Brechtse verleden’, 
een boek over de lokale geschiedenis. Deze uitgave is het vervolg op 
de vorige edities. Het boek van meer dan 300 bladzijden bevat tal van 
wetenswaardigheden, maar schetst ook een degelijk historische beeld over 
gebeurtenissen die Brecht ooit heftig hebben beroerd. Zowel het verleden van Brecht-centrum als van Overbroek 
en Sint-Lenaarts komen ruim aan bod. Het boek wordt geïllustreerd met meer dan 300 vaak unieke en nooit eerder 
gepubliceerde foto’s en illustraties. 

Het boek bestellen kan door 30 euro te storten op rekeningnummer BE38 0682 0978 6472 van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Brecht, met vermelding ‘Boek Voetspoor 3 2020’. Het boek is vanaf 14 april te koop bij de 
dienst vrije tijd, Gemeentplaats 1.

INFO Geschied- en oudheidkundige Kring voor Brecht, Mudaeusstraat 2, 03 313 96 50 of kempmus@hotmail.com

VRAAG JE ATTESTEN EN AKTES EENVOUDIG AAN,  
7 DAGEN OP 7, ZONDER VERPLAATSING
Thuis aan je computer kan je al een aantal attesten aanvragen en onmiddellijk downloaden op je scherm. Hiervoor heb je 
wel een kaartlezer en je pincode nodig. Zo kan je een bewijs van woonst of je attest van samenstelling van gezin via het 
e-loket op onze website www.brecht.be bekomen. Deze attesten zijn digitaal ondertekend en hebben dezelfde waarde 
als een attest dat je afhaalt op het gemeentehuis.

Op 31 maart van vorig jaar werd een nieuw centraal register van de akten van de burgerlijke stand (DABS) ingevoerd. 
Met je identiteitskaart en je pincode kan je toegang krijgen tot jouw akten van de burgerlijke stand. Voorlopig zijn enkel 
de akten die opgemaakt zijn na 31 maart 2019 beschikbaar. Als je huwde na 31 maart 2019 kan je dus thuis zelf je 
huwelijksakte afdrukken. Dit kan via de website https://mijndossier.rrn.fgov.be. Heb je een geboorte- of huwelijksakte 
nodig die werd opgesteld voor 31 maart 2019 dan kan 
je deze aanvragen via het e-loket van onze website. 

Andere attesten zoals een uittreksel uit het strafregister 
kan je thuis wel aanvragen op het e-loket van onze 
website, maar dit document zal je voorlopig nog op het 
gemeentehuis moeten afhalen of we versturen het per 
post.

INFO Dienst bevolking, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of 
bevolking@brecht.be
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Huurprijs verplicht te vermelden
Verhuur je een woning of appartement? Dan 
ben je wettelijk verplicht om de gevraagde 
huurprijs en de eventuele gemeenschappelijke 
kosten te vermelden in elke officiële of publieke 
mededeling. Op die manier wil de overheid 
discriminatie op de huurmarkt tegengaan. Deze 
verplichting houdt in dat de huurprijs vermeld 
moet worden in advertenties op internet, 
bijvoorbeeld op een immobiliënwebsite. Ook 
wie de affiche ‘Te huur’ voor het raam hangt, 
moet hierop de huurprijs vermelden. Als er 
gemeenschappelijke kosten zijn, bijvoorbeeld bij 
een appartement, moeten die eveneens vermeld 
worden.

EPC-attest is verplicht
Wie zijn woning verhuurt, moet aan de huurder 
een EPC-attest overhandigen. Dit attest bevat 
informatie over de energiescore van de woning. 
Hierdoor krijgt de toekomstige bewoner een 
beeld van de energiezuinigheid van de woning. 
De verhuurder is verplicht om in advertenties 
voor de verkoop of verhuur de energiescore te 
vermelden.

Controles
Het Vlaams Energieagentschap VEA voert 
controles uit op de aanwezigheid van het EPC 
bij verkoop en verhuur van Vlaamse woningen. 
Ook de kwaliteit van het EPC wordt onder de loep 
genomen.   
Indien je een woning te huur aanbiedt zonder het 
verplichte EPC, zal het Vlaams Energieagentschap 
de aanbieder (of de energiedeskundige in 
geval van een foutief opgesteld EPC) een 
administratieve geldboete opleggen van minimaal 
500 euro tot maximaal 5000 euro.

BEKNOPT

VACATURE  
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT 
LOKAAL OPVANGINITIATIEF

OCMW Brecht vangt een groot aantal ‘asielzoekers 
in procedure’ en erkende asielzoekers op en biedt 
hen materiële en maatschappelijke dienstverlening.

Deze dienstverlening van het Lokaal Opvanginitiatief 
wordt bemand door 2 maatschappelijk werkers en 
voorziet in 48 opvangplaatsen. Deze 48 personen 
worden gehuisvest in wooneenheden verspreid 
over Brecht en Sint-Lenaarts. Het betreft één of 
meer gemeubelde privé-woningen met alle nodige 
faciliteiten, zodat de bewoner voor zijn dagelijkse 
behoeften kan instaan. Het OCMW ziet toe op de 
sociale en medische omkadering van de asielzoeker.

De maatschappelijk assistenten zorgen voor 
begeleiding in procedure, sociale begeleiding, 
het begeleiden van de uitstroom uit het lokaal 
opvanginitiatief...

Om onze dienstverlening te continueren, is OCMW 
Brecht momenteel op zoek naar een enthousiaste 
maatschappelijk assistent (m/v) voor het Lokaal 
Opvanginitiatief die ons team kan komen versterken 
(met aanleg van een werfreserve voor 1 jaar).
  
Vereist profiel 
Je bent houder van het bachelor diploma van 
maatschappelijk assistent en voldoet aan de 
taalvereisten.
  
Solliciteren 
De schriftelijke kandidaturen moeten toekomen bij 
de personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht, 
uiterlijk op 10 april 2020 om 12.00 uur ‘s middags (of 
via onderstaand mailadres), samen met de bewijzen 
van diplomavereisten. Voor meer informatie of een 
volledige functieomschrijving kan je terecht op de 
personeelsdienst van OCMW Brecht.

INFO Personeelsdienst OCMW Brecht, Gasthuisstraat 11, 
03 330 11 20 of personeel@ocmwbrecht.be.

Woning of appartement 
verhuren
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Samen op weg naar  
525 jaar Sint-Leonardusprocessie
Het is Pinkstermaandag. De bekende Sint-Leonardusprocessie met historische taferelen en groepen gewijd 
aan het verenigingsleven in Sint-Lenaarts, de Heilige Leonardus, Onze Lieve Vrouw en het Heilige Sacrament 
gaat uit. Al eeuwen lang trekt deze processie door de straten van Sint-Lenaarts. Dit jaar wordt echter extra 
bijzonder, we vieren namelijk de 525ste keer dat de processie uitgaat. Deze jubileumeditie mag dan ook niet 
onopgemerkt aan ons voorbij gaan. 

Bij zo'n feesteditie is het belangrijk 
dat het hele dorp, jong en 
oud, zich achter de processie 
schaart. Daarin zijn de Vrienden 
van Leonardus (organisatie 
processie) al goed op weg. 
Dankzij de gewaardeerde hulp van 
verschillende verenigingen wordt 
het een dorpsfeest. Met onder 
andere de creatieve ondersteuning 
van vrouwenvereniging Ferm, zal 
Sint-Lenaarts nog kleurrijker en 
indrukwekkender ogen. 

Uitbreiding van de processie
De Vrienden van Leonardus zien 
dit jubileum als een kans om de 
processie uit te breiden. Ze voegen 
twee nieuwe groepen toe: H. 
Leonardus met de dieren en H. 
Leonardus met de gevangenen. Zo 
komt de patroonheilige volledig tot 
zijn recht. 

Daarnaast wordt de ‘De Onze-
Lieve-Vrouw-Zonder-Vlek-
Ontvangenkapel’ (de ‘kapel aan ’t 

baaneinde’) opnieuw geïntegreerd 
in de ommegang. Vorig jaar opende 
de kapel al eens haar deuren tijdens 
de processie, maar momenteel 
wordt het interieur ook in een nieuw 
jasje gestoken. 

Tentoonstelling 
Naast de verfraaiing van het 
interieur van de kapel, hebben 
de Vrienden van Leonardus ook 
op de hulp van de Hoeders van 
Leonardus kunnen rekenen voor de 
organisatie van een tentoonstelling 
in het teken van de H. Leonardus. 
Deze zal enerzijds focussen op 
de Sint-Leonardusprocessie zelf, 
anderzijds op enkele waardevolle 
stukken van religieus erfgoed uit 
de Leonarduskerk. Onder andere 
het Guldenboek zal opnieuw 
tentoongesteld worden, samen met 
enkele voorwerpen die vorig jaar 
tijdens de inventarisatie van de kerk 
van onder het stof vandaan gehaald 
zijn. De tentoonstelling is het ganse 
Pinksterweekend vrij toegankelijk 

te bezichtigen, van zaterdag t.e.m. 
maandag, telkens van 10.00 tot 
18.00 uur in zaal 'De Foyer' in OC 't 
Centrum in Sint-Lenaarts.

Over de grenzen heen
De Vrienden kijken bovendien 
over de grenzen van Sint-Lenaarts 
heen. Leden van de Heilig 
Bloedprocessie van Hoogstraten en 
de Heilige Quirinusprocessie van 
Loenhout zullen hun processies 
namelijk in onze processie 
vertegenwoordigen. Samen met de 
Sint-Leonardusprocessie, vormen 
zij immers een belangrijk onderdeel 
van het cultureel en levend erfgoed 
van de Noorderkempen.

Het is duidelijk: de Sint-
Leonardusprocessie in 2020 wordt 
er één om nooit te vergeten. Wil 
je dit feest niet missen, noteer dan 
maandag 1 juni in je agenda. De 
Vrienden van Leonardus bereiden 
zich alvast voor op jullie talrijke 
opkomst.

processie in 1970
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Start Brechts 
Jogcriterium  
Al jarenlang slaan de organisatoren van de joggings 
in Brecht de handen in elkaar voor het Brechts 
jogcriterium. Met liefst 5 recreatieve jogevents 
heeft de gemeente Brecht in 2020 een zeer mooie 
loopagenda en een supertof jogcriterium in de 
agenda staan

De eerste loopactiviteit (Bosloop van Brecht) is 
eind maart afgelast door het corona-virus, maar zet 
volgende vier activiteiten alvast in je agenda. Loop 
op zondag 10 mei tijdens de Clara Fey Trail door de 
fantastisch mooie domeinen van Clara Fey en door 
de indrukwekkende gebouwen van het orthopedisch 
centrum en Kristus Koning. Op zondag 31 mei kan 
jong en oud meelopen in de dorpskern van Sint-
Lenaarts tijdens de kleipikkersrun. 

De populaire loopwedstrijd Brechtse Stratenloop 
vindt dit jaar plaats in een heus feeeestweekend. Na 
de sportieve start op vrijdag 26 juni kan het hele 
gezin op zaterdag komen ontspannen op ‘feeeest 
in het park’. De slotwedstrijd van het Brechts 
Jobcriterium is de Nottebohm Run op zaterdag 13 
oktober op en rond het prachtige domein aan de 
Brasschaatbaan.  

Criteriumprijs

Trouwe deelnemers aan het criterium weten dat er 
voor de meest frequente lopers een mooie prijs te 
verdienen valt. Als je aan minstens 3 van de 5 runs 
meedoet, word je beloond. Bij een van de eerste 3 
wedstrijden kan je een criteriumkaart verkrijgen die 
je dan op de verschillende wedstrijden moet laten 
afstempelen. Je volle stempelkaart (minstens 3 
stempels) kan je in sporthal de Ring inruilen voor een 
geschenk.  Voor de meest regelmatige joggers die 4 
of 5 stempels kunnen verzamelen, wordt er nog een 
extra leuke prijs verloot. Zeker de moeite om Brecht 
al joggend te verkennen!

BEKNOPT

Brechtse Stratenloop 
met supportersgeweld en 
#sportersbelevenmeer dorp
Naast het sportieve wordt er dit jaar extra ingezet 
op randactiviteiten. De niet-sportievelingen 
mogen dit jaar ook een fijne dag beleven tijdens 
de Brechtse Stratenloop. Onder het mom van het 
“supportersgeweld” willen we inwoners van Brecht 
warm maken om de straten feestelijk te versieren 
en de lopers luidruchtig aan te moedigen. Daarnaast 
zijn er eet- en drankgelegenheden genoeg om in het 
zonnetje van te genieten. 26-27 juni is het feeeest in 
Brecht!

Niet alleen de Stratenloop komt terug 
naar de gemeenteplaats, maar ook het 
‘sportersbelevenmeer-dorp’ verhuist mee. In 
dit dorpje zullen verschillende kinderanimaties 
aanwezig zijn zoals een springkasteel, fietsparcours, 
kermis… De kinderen krijgen allemaal een 
stempelkaart en wanneer ze 5 activiteiten vervuld 
hebben, krijgen ze gratis een sportersbelevenmeer-
cadeautje.

INFO Sportdienst, Gemeenteplaats 1,  
03 660 28 30 of sportpromotie@brecht.be



IGEAN: SAMEN 
VOOR MINDER 
HINDER 

Begin vorig jaar is IGEAN gestart 
met een aantal initiatieven om de 
interactie met de buurtbewoners van 
de site in Sint-Lenaarts te bevorderen 
en waar mogelijk in te spelen op hun 
bezorgdheden. Een heleboel acties zijn 
ondertussen opgestart:

• IGEAN hanteert een nieuwe en snellere manier van omzetten. Hierdoor 
kunnen ze het compostbed omzetten in 3 dagen in plaats van 5 dagen. 

• Aanvullend installeerden ze 2 toestellen die de geurelementen die 
vrijkomen tijdens het omzetten, afbreken. 

• Stofhinder beperken ze door in drogere periodes de compostbedden met 
water te besproeien om zo fijne deeltjes vast te houden en verspreiding 
tegen te gaan. 

• Om problemen met de omliggende grachten definitief op te lossen, heeft 
IGEAN de oevers verhoogd, de doorgang verbeterd en een persleiding 
geïnstalleerd.

• Ze plaatsten een testopstelling met elektronische neuzen om na te gaan 
of dit waardevolle informatie oplevert. 

• Een weerstation monitort de weersomstandigheden en IGEAN bekijkt waar 
deze aanvullende informatie kan bijdragen tot een ‘voorspellend model’. 

• Daarnaast installeerden ze bijkomende maatregelen voor 
brandvoorkoming. Enerzijds een systeem van branddetectie met behulp 
van vlamdetectoren en thermische camera’s, aangevuld met bijkomende 
sirenes op de site waardoor een alarmmelding ook door de naaste 
omwonenden hoorbaar is. 

Bovenal wil IGEAN beter communiceren. Daartoe hebben ze deze 
initiatieven genomen: 

• De bureninfolijn voor DRINGENDE vragen of meldingen. Hiervoor 
kan je elke dag tussen 08.00 en 18.00 uur terecht op volgend speciaal 
telefoonnummer: 03 330 19 28. Voor andere vragen, meldingen 
en suggesties kan je terecht op het e-loket via www.igean.be/
contacteerons.  

• De snuffelploeg doet meer dan enkel hinder in kaart brengen. 
Samen werken ze verder aan gepaste maatregelen om de hinder die 
omwonenden ervaren, tot een minimum te beperken. IGEAN overlegt 
op regelmatige basis en bezorgt feedback over hun plannen en 
aanpassingen. Wil jij ook deelnemen en op de hoogte blijven? Stuur een 
mailtje naar communicatie@igean.be!

IGEAN kijkt uit naar jouw suggesties en dankt je voor jouw begrip!

Ons dorp geeft 

Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele 
jaar door voor veilig en voldoende bloed, 
plasma en bloedplaatjes. Met dank aan 
donoren in heel Vlaanderen, dus ook in 
onze gemeente.  

Omdat jij het misschien ooit nodig 
hebt
Wist je dat er 70% kans is dat iemand 
ooit een bloedproduct nodig heeft? Dat 
geldt dus ook voor jou of je buurman. 
Op dit moment geeft maar 3% van 
alle Vlamingen bloed-, plasma- of 
bloedplaatjes. En daar wil Rode Kruis-
Vlaanderen verandering in brengen. Als 
in 2020 4% van de bevolking doneert, 
dan zijn er meer donoren om de 
bloedvoorraad op peil te houden. 

Hoeveel geeft Brecht? 
Het Rode Kruis roept elke stad en elk 
dorp op om er samen voor te zorgen dat 
we dat extra procent halen. Vandaag 
telt onze gemeente 1003 donoren. Dat 
is mooi, maar het kan altijd beter. Help 
jij mee om van ons dorp het vrijgevigste 
dorp te maken? Kom dit jaar minstens 
1 keer bloed, plasma of bloedplaatjes 
geven. Vraag familie of vrienden of ze 
mee willen doneren.

Waar doneren?
Waar je gaat doneren is niet belangrijk 
voor de statistieken van je woonplaats. 
Rode Kruis-Vlaanderen kijkt immers 
naar je woonplaats en niet naar waar 
je je goede daad hebt gedaan. Kijk 
op rodekruis.be/bloed of in de UiT-
kalender waar en wanneer je kan gaan 
doneren.

 Door verstuiving van water worden geurelementen afgebroken
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NET GEMIST

19
FEB
2020

28
FEB
2020

Onder een stralend winterzonnetje ging de lagere school van In 
’t Groen uit Sint-Lenaarts op pad in de strijd tegen zwerfvuil. Ze 
maakten de gemeente weer heel wat netter! Als dank kregen ze 
van de gemeente een leuk fluo-accessoire. 

De leerlingen van gbs De Sleutelbloem trokken in 
carnavalstoet naar woonzorgcentrum Sint-Maria.  

Ze speelden er spelletjes met de bewoners.

Benieuwd  naar meer foto's?  Kijk op  www.brecht.be/netgemist.

Gezelligheid troef tijdens de eerste editie van ‘Brecht 
borrelt’. Mooi weer, veel volk, glühwein, cava, warme 

choco, een lokaal biertje, eetkraampjes en prachtige 
muziek. Dat maakte van Brecht borrelt een topeditie

05
JAN
2020
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Het afgelopen jaar staken weer heel wat vrijwilligers 

talloze keren de handen uit de mouwen om de 
gemeentelijke vrijwilligerswerking draaiende 
te houden. Hun hulp is onmisbaar voor heel 

wat diensten. Daarom bedankten gemeente en 
OCMW hen tijdens het jaarlijks - vernieuwd - 

vrijwilligersfeest. 

06
MAART

2020

MAART
2020

Maart is jeugdboekenmaand! Begin maart kwamen klassen uit Brecht, Sint-Job-
in-‘t-Goor en Sint-Lenaarts naar de bib om al spelende het thema van dit jaar te 
ontdekken: kunst. Ze maakten een moderne versie van de Mona Lisa, creëerden 
hun eigen klasmuseum en zochten het juiste antwoord op de quizvragen in de 
bibliotheekboeken. Ontdek meer foto’s op de Facebookpagina van Bib Brecht! 

De gemeente organiseerde een infomoment over herbruikbare 
bekers voor evenementenorganisatoren. Meer dan 100 
geïnteresseerden kwamen luisteren naar de nieuwe wetgeving 
en tips voor het gebruik van de herbruikbare bekers.

09
MAART

2020



 
Waar kan ik mijn 

belastingbrief laten 
invullen?

Op maandag 25 mei helpen experten van de 
FOD financiën je graag verder in ldc Het Sluisken 
(Gasthuisstraat 11, Brecht) bij het invullen van jouw 
belastingaangifte. Denk eraan om alle documenten 
(loonfiches, rekeninguittreksels van gedane 
leningen, bewijzen van levensverzekeringspremies, 
fiscale attesten...) mee te brengen. Breng ook jouw 
identiteitskaart mee. Voor gehuwden volstaat één 
van beide identiteitskaarten. Maar als je ook de 
aangifte van jouw kinderen of andere familieleden 
bij hebt, neem je een kopie van zijn/haar 
identiteitskaart en een volmacht mee. Meer info op 
www.fin.belgium.be.

Let op voor deze invulsessie moet je een afspraak 
maken via ldc Het Sluisken, 03 330 11 20.   
1 afspraak = 1 aangifte. Wie meerdere aangiftes 
wil laten invullen, zal dus ook verschillende 
afspraken moeten maken.

In de maand juni kan je jouw belastingsaangifte 
via Tax-on-web nog laten invullen in het 
belastingskantoor in Brasschaat (Ruiterijschool 
3 bus 1). Dit kan alle werkdagen van 09.00 tot 
15.00 uur. 

VRAGEN VAN DE
inwoners

BEKNOPT

Corona 
Ook de gemeente Brecht zit niet stil in deze 
coronatijden. Uiteraard volgt onze crisiscel de 
situatie op de voet op en bekijkt deze welke 
maatregelen in Brecht van kracht zijn. Al een 
aantal weken kan je jouw vragen over corona 
stellen aan het callcenter via het gratis nummer 
0800 23 310. De maatregelen wijzigen dagelijks, 
kijk daarom voor de meest recente steeds terug 
op www.brecht.be/corona en www.belgium.be. 

Zolang de federale maatregelen gelden, blijft 
de beperkte gemeentelijke dienstverlening van 
kracht. Er werd beslist de speelpleinwerking in de 
paasvakantie af te gelasten. 

Beperkte editie BrechtsNieuws

Omwille van het coronavirus is dit ook een 
beperkte editie van BrechtsNieuws. Zo ontbreekt 
promotie voor activiteiten en onder andere de 
activiteitenkalender in deze editie, aangezien ook 
alle publiek toegankelijke evenementen voorlopig 
zijn afgelast. 

Algemene maatregelen

De algemene hygiënische richtlijnen blijven van 
kracht: 

• Blijf thuis als je ziek bent.

• Was regelmatig je handen.

• Gebruik elke keer een nieuw papieren 
zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare 
vuilnisbak.

• Geen zakdoek? Hoest of nies in je 
elleboogholte.

• Wees aandachtig voor risicogroepen (personen 
ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met 
hart-, long- of nieraandoeningen, personen met 
een verzwakt immuunsysteem, …).

We gaan hier samen door! 

INFO www.brecht.be/corona


