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Sinds de invoering van de coronamaatregelen 
en de komst van het zonnige weer wandelen 
en fietsen steeds meer mensen in de Brechtse 
natuurgebieden: Antitankgracht, Kooldries-
Hoofsweer (foto), Brechtse Heide, Groot 
Schietveld, Kanaal Dessel-Schoten, De 
Leeuwerk, De Merel en De Poppelaar. Het kan 
er druk zijn, hou dus voldoende afstand met 
de andere wandelaars en fietsers.

Samen met de VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde) willen we jou aanmoedigen 
om ook te blijven fietsen voor je dagelijkse 
verplaatsingen naar winkel, werk of school.

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
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DIENSTVERLENING  
IN CIJFERS

Onze uitgestrekte gemeente en de uitgebreide gemeentelijke dienstverlening zijn niet volledig in 
cijfers uit te drukken. We geven wel graag een overzicht van enkele mooie, indrukwekkende en 

interessante cijfers over onze gemeente en haar dienstverlening in het jaar 2019. 
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29.444 inwoners
(*31/12/2019)

1.974 nieuwe inwoners

101 jaar  
oudste inwoner

12.008 gezinnen/woningen 

3.422 ritten voor minder  
mobiele inwoners door de 
Minder Mobielen Centrale

392 kilometer 
gemeenteweg te onderhouden

177 landbouwbedrijven

3.038 actieve ondernemingen 

10.392 maaltijden  
werden geserveerd  
in dienstencentrum  

Het Sluisken

 400 vuilbakjes 
(die tweewekelijks worden 

geledigd) ☞ 71,75 ton afval 

125 zitbanken
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2.417 schoolgaande kinderen  
in Brechtse scholen
210 leerlingen bezochten 
de gemeente tijdens een 
scholenbezoek
114 jobstudenten tewerkgesteld  
bij gemeente en OCMW

205 aangeplante bomen, 883 behandelde 
bomen met nest(en)eikenprocessierupsen
486 bomen gekapt met een kapvergunning 

120,94 ton  
strooizout gebruikt 

21.560 pmd-zakken verkocht

1.172.173 m³ water  
verbruikt (huishoudens  
en industrie)

4.547 openbare verlichtingspunten  
waarvan 1.713 LED

1.580 zonnepanelen op  
gemeentelijke gebouwen

1.200 
reispassen 
uitgegeven

2.180 cadeaubonnen (€ 5)
6.053 cadeaubonnen (€ 10)   

verkocht 

6.480 bezoekers  
cultuurvoorstellingen

1.460 deelnemers aan  
de Brechtse stratenloop

180 verenigingen actief

1.235 abonnees digitale nieuwsbrief  
(*inschrijven op brecht.be)
3.213 volgers facebook (*/gemeentebrecht)
880 volgers instagram (*/gemeentebrecht)
1.049 Twittervolgers (*@gemeentebrecht)
3.736 digitale aanvragen via het e-loket
13.360 afspraken gemaakt via het  
afsprakensysteem

2.534 beslissingen genomen  
door college van burgemeester  

en schepenen 

12.494 inkomende facturen bij 
gemeente en OCMW Brecht

7.823 leden

94.979  
materialen uit te lenen 

157.747 
uitleningen

10.361 uitgaande facturen bij 
gemeente en OCMW Brecht
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“We hopen dat de zalen en het Grand 
Café van OC ’t Centrum binnenkort 

op volle kracht kunnen draaien”

UITBATERS POP-UP LUC, ERNA EN DOCHTER ANKE BLIJVEN OC ’T CENTRUM UITBATEN

De gemeenteraad keurde op 11 juni de concessieovereenkomst goed voor de uitbating van OC ’t Centrum voor een 
periode van 10 jaar. Maak kennis met de enthousiaste uitbaters Luc, Erna en Anke Stoffels. 

Luc, kunnen jullie je even 
voorstellen?
“Wij zijn Luc Stoffels en Erna 
Quirijnen en wij baatten de pop-up 
al een aantal maanden uit. Ik ben 
geboren en getogen in Sint-Lenaarts, 
waar ik altijd actief was in het 
verenigingsleven (voetbal, toneel, 
fietsclub…). Toch woonden we 
tijdens de kindertijd van onze twee 
dochters in Loenhout. We kwamen 
ongeveer 8 jaar geleden terug in 
Sint-Lenaarts wonen en toen we 
de kans zagen om OC ’t Centrum 
uit te baten, wisten we dat het tijd 
was voor een carrièreswitch. Allebei 

zijn we graag 

onder de mensen en dus leek 
’t Centrum echt iets voor ons. 
Doorheen de pop-up ontdekten we 
echter dat de uitbating van de zalen 
en van het Grand Café veel te veel 
werk was voor ons tweeën. Nu de 
definitieve uitbating van start gaat, 
kunnen we dan ook trots zeggen dat 
onze dochter Anke OC ’t Centrum 
mee zal leiden. Ook Anke is geen 
vreemde hier. Zij zat jaren in de Chiro 
van Sint-Lenaarts en heeft hier nog 
een hechte vriendenkliek, ondanks 
dat ze nu in Brecht-centrum woont. 
Het is de bedoeling dat Anke en 
ik vooral de organisatie van het 
ontmoetingscentrum op ons nemen 

(aanvragen, promoties, sociale 
media…) en dat Erna 
de praktische kant 
voor haar rekening 
neemt. Zij zal zich 
vooral focussen 
op het café en 
af en toe eens 
bijspringen in de 
zalen.”

Erna, wat zal nu anders verlopen 
dan in de pop-up fase?
“We hopen dat de zalen binnenkort 
echt op volle kracht zullen draaien en 
dat zal voor ons het grootste verschil 
zijn. Tijdens de pop-up-fase werd 
er soms al gebruik van gemaakt, 
maar we willen ook graag zelf dingen 
organiseren en reclame maken 
om de zalen meer te benutten. De 
procedure en onderhandelingen voor 
het toewijzen van de concessie was 
complex, maar uiteindelijk is OC ’t 
Centrum een prachtig zalencomplex 
geworden. De mogelijkheden van dit 
gebouw zijn groot. We beschikken 
over meerdere zalen waaronder een 
juweeltje van een podiumzaal. Tot 
voor kort hebben wij echter gewerkt 
‘met de handrem op’. Dit omdat we 
binnen het kader van een tijdelijke 
pop-up-fase werkten. De bevolking 
en de verenigingen snakken 
naar de opening van het nieuwe 
ontmoetingscentrum. Wat betreft 
het Grand Café is een belangrijke 
verandering: de inrichting.  
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We kozen ervoor om de witte muren 
te schilderen en zijn blij met het 
resultaat. Onze zaak straalt nog wat 
meer warmte uit en wij vinden het er 
alvast gezellig vertoeven.”

Anke, wat doen jullie zelf en welke 
taken worden door de gemeente 
uitgevoerd?
“De uitbating van het Grand 
Café gebeurt helemaal door ons. 
Wat betreft de zalen werd er een 
onderscheid gemaakt tussen het 
verhuren aan particulieren en aan 
verenigingen. Verenigingen moeten 
nog steeds de zalen reserveren bij de 
gemeente (https://reservaties.brecht.
be of  
03 660 28 30). Particulieren kunnen 
bij ons terecht. De verdeling van 
de andere taken heeft hier bijna 
altijd mee te maken. Zo poetst (en 
factureert) de gemeente als de zalen 
gebruikt werden door verenigingen. 
Wij doen hetzelfde als de zalen 
gehuurd worden door particulieren.”

Anke, kan ik een zaal reserveren 
voor een privéfeestje en bij wie 
moet ik hiervoor zijn?
“Dat kan zeker en hiervoor moet 
je bij ons zijn. Je kan steeds mailen 
naar anke.centrum@gmail.com of 
luc.centrum@gmail.com. Ook zijn 
we bereikbaar op 0474 92 89 20 of 
0475 45 11 21.” 

Luc, in deze coronatijden moeten 
ook jullie je houden aan de 
maatregelen. Hoe pakken jullie dat 
aan in het café? 
“We houden ons strikt aan de 
veiligheidsvoorschriften wat wil 
zeggen dat onze tafels 1,5 meter uit 
elkaar staan. Onze drankkaarten 
hangen aan de muur en worden 
weergegeven op het tv-scherm, 
we voorzien ontsmettingsgel bij de 
ingangen, we dragen mondmaskers 
als we mensen bedienen en vanaf nu 
kan je ook contactloos betalen. Ook 
zijn we blij met zoveel ruimte. We 
kregen te horen dat we ons terras 

wat groter mogen maken dus kunnen 
we heel wat volk zetten bij goed 
weer. Laat ons daar vooral op hopen 
deze zomer!”

Anke, zijn er nog plannen in het 
vooruitzicht?
“Nu onze inrichting binnen al wat 
opgewaardeerd werd, komt de 
nieuwe terrasinrichting er binnenkort 
aan. We bestelden nieuwe tafels en 
stoelen en hopen deze begin juli te 
kunnen zetten. Vanaf dan wordt het 
vertoeven op het terras nog gezelliger! 
We hopen OC 't Centrum binnenkort 
ook op een formele en misschien 
wel feestelijke manier te kunnen 
inhuldigen. Dit zal allicht gebeuren na 
de corona-crisis en in samenwerking 
met de gemeente Brecht.”
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Het coronavirus zorgde voor een opvallende daling 
in het sociaal contact. Inwoners konden minder 
eenvoudig buiten komen voor hun boodschappen 
of om hun hond uit te laten. Die vereenzaming 
wilde Maria De Backer tegengaan. “Ik werd gebeld 
door een medewerker van het dienstencentrum 
met de vraag of ik graag hulp had voor mijn 
boodschappen of via de telefoon graag een 
babbeltje wou doen met iemand. Hulp voor de 
boodschappen had ik niet direct nodig, maar zo’n 
babbeltje via de telefoon is altijd welkom. Ik vond 
en vind het nog steeds een positief initiatief van de 
gemeente om vereenzaming tegen te gaan.” 

Via Brecht Helpt kon er in de vrijwilligersdatabank 
op zoek gegaan worden naar een gepaste 
vrijwilliger voor Maria. Uiteindelijk kwam Peggy 
Van Walle uit de bus. “Ik heb altijd al graag 
mensen geholpen. De zus van mijn grootmoeder 
zit zelf in een rusthuis, dus ik kan me voorstellen 
dat dat enorm eenzaam moet zijn in coronatijden. 
Ik vind dat heel erg voor die mensen, dus wou ik 
graag mijn steentje bijdragen.”

Peggy werd gecontacteerd en was zo enthousiast 
om haar bijdrage te kunnen leveren dat ze 
diezelfde dag nog contact opnam met Maria. Al 
vanaf het eerste telefoontje klikte het meteen 
tussen de twee. “Vanaf het begin had ik door 
dat Maria een echte ‘tettermie’ is en dat vond ik 

geweldig! Alles verliep heel vlot en ze vertelde 
meteen veel over zichzelf. Ik had gauw door dat 
ik mijn tijd moest nemen voor het telefoneren 
met Maria. De babbel zou niet gedaan zijn op 
een paar minuten tijd”, aldus Peggy. Maria treedt 
Peggy daarin bij: “Dat eerste gesprek ging meteen 
vloeiend en voelde helemaal niet vreemd aan. Veel 
familie en kennissen heb ik niet meer. Af en toe 
komt mijn dochter wel eens langs, maar ze woont 
al wat verder en met corona was dat ook niet 
vanzelfsprekend. Er passeert nog wel eens iemand 
van familiehulp, maar dat is toch nog anders. Ik 
vond het dus enorm fijn om met Peggy te kunnen 
babbelen via de telefoon.” 

Maria en Peggy hingen zo goed als elke dag met 
elkaar aan de lijn. En dat schept op den duur 
toch een band. “Maria is een fervente lezer, maar 
geraakte niet tot aan de bibliotheek om nieuwe 
boeken te ontlenen. Daarom ben ik bij haar langs 
geweest met enkele van mijn boeken, zodat 
ze toch nog wat nieuwe lectuur had. Uiteraard 
allemaal corona-proof.”

Brecht Helpt
Door de impact van het coronavirus konden sommige inwoners niet meer naar de winkel, apotheek of met 

hun hond gaan wandelen. De gemeente Brecht lanceerde daarom een platform waar vraag en aanbod 
naar hulp elkaar vinden. Vrijwilligers konden zich inschrijven voor verschillende vacatures. Wanneer een 

Brechtenaar aan de gemeente liet weten dat hij of zij hulp nodig had, brachten wij een gepaste vrijwilliger 
met hem of haar in contact. Wij gingen op zoek naar een vrijwilliger en hulpbehoevende. Zo kwamen we uit 
bij Peggy Van Walle (48) en Maria De Backer (90). Zij hadden frequent telefonisch contact met elkaar om 

een babbeltje te doen.

INFO www.brecht.be/brechthelpt, 03 330 11 20 of 
brecht.helpt@brecht.be 

Brecht Helpt in cijfers

50 vrijwilligers die zich  
aanboden vulden 74 vacatures in.

9 hulpvragen gekregen én geholpen
meer dan 200 80-plussers werden in 
de beginperiode van corona opgebeld

30.000 mondmaskers geleverd  
en verdeeld



Maria moest noodgedwongen haar 90e verjaardag in 
coronatijd vieren. Dat wilde Peggy niet zomaar laten passeren 
en bedacht een aangename verrassing voor haar telefoon-
maatje. “Ik was te weten gekomen dat Maria verjaart op 20 
april en wou meer doen dan haar een gelukkige verjaardag 
te wensen via de telefoon. Daarom heb ik op haar verjaardag 
bloemen laten leveren bij haar thuis.” Iets wat Maria uiteraard 
meer dan apprecieerde. 

Na al die telefoontjes kan er gesproken worden van een 
vriendschap die ontstaan is tussen de twee vrouwen. “Het 
klikte meteen van bij het begin en zo ontstond die goede 
band. Het is niet zoals iemand die je al jaren kent, maar 
ik mag wel zeggen dat Peggy een vriendin is geworden 
ondertussen.” Peggy kan alleen maar beamen wat Maria 
vertelt: “We zijn van plan om in de toekomst te blijven bellen 
met elkaar. Misschien niet op dagelijkse basis, maar we 
houden toch zeker contact. Dus je kan wel stellen dat ik er 
een vriendin bij heb gekregen via Brecht Helpt.”

Kreeg of krijg jij in 
deze coronatijd ook 
hulp of af en toe een 
telefoontje/bezoekje 
en wil jij die persoon 
bedanken? Stuur hem 
of haar één van de 
kaartjes die je in het 
midden van dit infoblad 
BrechtsNieuws vindt en 
laat zo weten dat je de 
hulp apprecieert.

9
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1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Juli

Ben jij klaar voor jouw  
“camping mijn tuin”?

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

De zomervakantie van 2020 wordt 
uniek. Intussen versoepelen de 

coronamaatregelen maar misschien zoek je 
nog inspiratie voor jouw vakantie dicht bij 
huis? Wij geven alvast enkele suggesties 

om toe te voegen aan jouw kalender. 

Opgelet, de vermelde activiteiten (behalve 
de schat van Vlieg) worden niet door de 

gemeente georganiseerd.

Herinnering: 
vlees afhalen 
bij de lokale 
slager voor 

BBQ

TIP  
ontdek eens een 
onbekend stuk 
van Brecht

kaas- en 
bieravond 
met lokale 

producten ‘in 
onzen hof'

Kleipikker en 

Kolonel kopen

nieuwe maan: 
‘stargazing’ of 
sterrenkijken 
in de Brechtse 

Heide

Eindelijk het 
moment voor 
een boek over 

Brecht
bij 

slecht 
weer

Joepie 
weekend ;-) 

terrasjestijd
aan het water, 

in het bos of op 
het plein?

ijsjesproefdag op 
locatie

ijsjesproefdag op 
locatie

 In Brecht vind je  
altijd wel een goede 

reden voor een 
thuisvakantie!

Ga jij deze zomer op vakantie in
 eigen 

land of kies je 
voor een stayca

tion? 

Kom dan meespeuren naar de schat van Vlieg! 

In de hoofdbibliotheek in Brecht kan je tijdens 

de openingsuren gratis de schatkaart van 

Vlieg ophalen. Je volgt een spannende route 

door het centrum van de gemeente. Voer de 

leuke opdrachten uit, kraak de geheime code 

en ontdek de schat!  

Meer info via info@bibliotheekbrecht.be. 
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1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Augustus
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Bekijk zeker  
de twee postkaarten  

binnen in deze editie van  
BrechtsNieuws om jouw  

vriendin, nonkel, zus… uit te  
nodigen ook eens op  

bezoek te komen  
naar Brecht!

(6 AM) 
dauwwandeling 
in de Kooldries 
of het Marum

 
zeep kopen bij 

de Trappistinnen 
als bedanking 

voor de 
buurvrouw

nieuwe maan: 
‘stargazing’ of 
sterrenkijken 
in de Brechtse 

Heide

taart en 
bloemen 

bestellen voor 
de liefste mama

 
De Schakel 

afgelast, eigen  
variant 

‘schakelen’ met 
tante Lea en 
Nonkel Swa 

 picknicken 
in de natuur 
met lekkere 
pistoleekes

Jan vander 
Nootroute fietsen 
en hierover een 

eigenstijl gedicht 
schrijven

bij goed 
weer

  anti-verveel dag
vlinders spotten in de 

Brechtse Heide, opdrachten 
maken uit het Kik en 

Eekdoeboek

ijsjesproefdag op 
locatie

ijsjesproefdag op 
locatie

ijsjesproefdag op loca
tie

1...............................................
....

2..............................................
....

3.............................................
.....

4..............................................
.....

WINNAAR? ..............................
.
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JAAGPAD

Wandelen, fietsen of joggen langs het water aan 
het jaagpad is genieten van de omliggende natuur 
en landschappen. Houd je wel ook daar aan de 
regels! 

Wielertoeristen
Wielertoeristen zijn welkom op de jaagpaden zolang 
zij zich aan de geldende snelheidsbeperkingen 
houden en de andere (recreatieve) gebruikers op het 
jaagpad niet hinderen. 

Speed pedelecs 
Speed pedelecs (snelle elektrische fietsen) vallen 
niet in de categorie ‘fietsen’, maar in die van 
de ‘bromfietsen’. Deze speed pedelecs worden 
uitsluitend toegestaan op stukken jaagpad die zijn 
ingeschakeld als fietssnelweg (op voorwaarde dat zij 
zich houden aan de geldende maximumsnelheden). 
Het jaagpad in Brecht is geen fietssnelweg. Op die 
plaatsen waar speed pedelecs zijn toegestaan, wordt 
aangepaste signalisatie voorzien.

Ook in Brecht wordt er sinds de lockdown veel 
meer gefietst en gewandeld. Daarom sommen we 
de belangrijkste verkeersregels op die gelden voor 
voetgangers en fietsers.

Voetgangers

Gebruik het voetpad. Is er geen voetpad, dan loop je 
best in de berm. Is dat ook niet mogelijk, dan mag je 
op een fietspad of parkeerstrook lopen. Je moet dan 
wel voorrang geven aan auto’s of fietsers. Als je niet 
anders kan dan op de rijbaan te lopen, dan moet je zo 
dicht mogelijk bij de linkerrand blijven, dus tegen de 
rijrichting van auto’s en fietsers in. Ben je in groep, dan 
loop je achter elkaar.

Fietsers

Gebruik het fietspad. Dat wordt altijd aangeduid door 
twee evenwijdige witte onderbroken strepen of door 
ronde blauwe verkeersborden met de afbeelding van 
een fiets in. Een gele strook zonder witte lijnen is geen 
fietspad, maar een fietssuggestiestrook. Je hebt er 
als fietser geen voorrang op andere weggebruikers 
en moet je aan de algemene voorrangsregels 
van het verkeer houden. Auto’s mogen ook op 
fietssuggestiestroken rijden. 

Is er geen fietspad, dan mag je parkeerzones of 
bermen gebruiken aan de rechterkant van de weg. 
Buiten de bebouwde kom mag je zelfs op het voetpad 
rijden. Als je niet anders kan, dan fiets je op de rijbaan. 
Binnen de bebouwde kom is het verboden op het 
voetpad te fietsen. Daar zijn alleen kinderen jonger 
dan 9 jaar toegelaten voor zover hun wielen max. 
50 cm groot zijn én op voorwaarde dat zij de andere 
weggebruikers niet in gevaar brengen.

Je mag maximum met twee naast elkaar fietsen op de 
rijbaan, maar er zijn uitzonderingen. Als kruisen van 
tegenliggend verkeer onmogelijk is, dan moet je achter 
elkaar rijden.

En ook nog...

• Fietsers moeten altijd hun stuur vasthouden en 
hun voeten op de pedalen houden.

• Je hond uitlaten terwijl je zelf op de fiets zit, is 
verboden.

• Fietsers mogen tijdens het rijden geen gsm 
gebruiken die ze in de hand houden.

• Wil je gebruik maken van het zebrapad, dan moet 
je van je fiets stappen om voorrang te genieten. 
Voorrang op zebrapaden is enkel voorbehouden 
aan voetgangers. 

• Ook op de fiets gelden de alcohollimieten die 
gelden voor automobilisten. 

BEKNOPT

VERKEERSREGELS  
VOOR VOETGANGERS  
EN FIETSERS
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WERKEN VOOR VERKEERSVEILIGE 
SCHOOLOMGEVING GBS DE SCHAKEL

De Vlaamse overheid kent de gemeente Brecht een subsidie 
van 25.000 euro toe om de schoolomgeving aan de 
gemeentelijke basisschool De Schakel in Sint-Lenaarts veiliger 
te maken. De gemeente heeft een groot subsidiedossier 
goedgekeurd gekregen van de Vlaamse overheid om een 
verkeersveiligere omgeving te creëren bij verschillende 
scholen. De bedoeling is om ook de andere schoolomgevingen 
aan te pakken met de hulp van deze subsidies.

Huidige situatie gbs De Schakel
Bij de gemeentelijke basisschool De Schakel zullen we de 
bestaande infrastructuur herinrichten zodat de zwakke 
weggebruikers gescheiden worden van de auto’s. Momenteel 
ligt er een weg vlak naast de basisschool, waar ouders hun 
auto’s parkeren op de verharde zone. Deze weg wordt ook 
gebruikt door de voetgangers en fietsers die naar de basisschool 
en achterliggende kleuterschool rijden, wat voor gevaarlijke 
situaties zorgt. 

Nieuwe Park & Ride parking
De gemeente Brecht is eigenaar van het achterliggende perceel 
waar vroeger de begraafplaats was van Sint-Lenaarts. Hier zal 
een aparte parking gecreëerd worden van 15 parkeerplaatsen 
en 1 mindervalideparking. Op de weg naast de basisschool 
ontstaat dan links een zone voor fietsers en voetgangers en 
rechts een zone die enkel gebruikt wordt door auto’s. Hier komt 
een duidelijke afscheiding tussen de in- en uitrit van de parking. 

Start werken
Voor dit project krijgen we een subsidie van 25.000 euro 
als deze werken klaar zijn voor 15 augustus 2020. Daarom 
startte de aannemer in juni met de werken, zodat ze tijdig klaar 
geraken. Ter voorbereiding van de werken verwijderden de 
gemeentelijke groen- en wegendienst de bomen op het kerkhof 
en braken ze de bestaande weg uit.

Groot Schietveld hele zomer afgesloten 
De voorbije maanden haalde Defensie tijdens 
schietoefeningen heel wat ongewenste bezoekers 
uit het Groot Schietveld. Om de veiligheid tijdens 
de schietoefeningen te kunnen garanderen, zullen 
beide transversalen door het Groot Schietveld (dat 
zijn de twee wegen tussen Overbroek en Gooreind) 
deze zomer, tot en met augustus, volledig afgesloten 
worden. Voor je eigen veiligheid: negeer dit verbod 
niet! Er wordt extra politiecontrole uitgevoerd.

 
Mag iedereen 

parkeren op een  
parkeerplek voor 

elektrische auto’s?
Je hebt ze wel al gezien, parkeerplaatsen 
voorzien van een laadpaal die voorbe-
houden zijn voor elektrische auto’s. Zo’n 
parkeerplaats wordt aangegeven met een 
blauw bord met een witte P (Parkeren 
toegelaten) en van een onderbord met 
daarop het symbool van een stekker. Deze 
zijn in de praktijk vaak leeg en worden 
wegens gebrek aan een ander stekje meer 
dan eens ingenomen door voertuigen met 
een verbrandingsmotor. Maar mag dat 
wel? Het antwoord is nee. Parkeer je er 
met een diesel- of benzine auto, dan bega 
je een overtreding van de 1ste graad (boete 
van 58 euro). Of je er met een plug-in 
hybride mag parkeren, daar is de wetgever 
minder duidelijk over, al kan je zo’n wagens 
natuurlijk ook opladen. Dit laatste is 
trouwens geen verplichting als je zo’n plek 
met je elektrische wagen inpalmt.

VRAGEN VAN DE
inwoners

Federale mondmaskers en filters
Je kan de gratis mondmaskers die de federale overheid 
bestelde afhalen bij je apotheker naar keuze. Deze 
mondmaskers kunnen door het gezinshoofd (op vertoon 
van de identiteitskaart) voor alle gezinsleden afgehaald 
worden. Gaat een ander lid van het gezin ze afhalen, dan 
breng je hiervoor zeker de elektronische identiteitskaart 
van het gezinshoofd mee. De federale overheid leverde 
ook filters voor in de mondmaskers. Deze bieden de 
apothekers mee aan als je je mondmaskers ophaalt.
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Bibliotheken coronaproof geopend
Op vrijdag 12 maart gingen de deuren van de bibliotheken in Brecht, Sint-
Lenaarts en Sint-Job-in-‘t-Goor toe in een poging de coronacrisis zo veel 
mogelijk te beperken. Ondertussen zijn de bibs al enkele weken opnieuw 

open, weliswaar met enkele aangepaste veiligheidsmaatregelen. Hoe 
verloopt zo’n bibbezoek in coronatijd?

Mandje nemen, handen ontsmetten
De bibmedewerkers hebben grondig nagedacht over 
hoe ze de ontleners zo veilig mogelijk terug in de bib 
kunnen ontvangen. Het resultaat is een lijstje aan 
voorzorgsmaatregelen, dat je kan nalezen op de poster 
bij de ingang van elke bib of op de website.

Eerst en vooral is het belangrijk om tijdens het gehele 
bezoek een mondmasker te dragen (behalve voor 
kinderen onder de twaalf jaar). Dit doe je niet alleen 
om jezelf, maar ook om anderen te beschermen. Op de 
grond zie je pijlen die de wandelrichting aangeven. In 
Brecht is één computer voorzien om materialen in te 
leveren en een andere om te ontlenen. Ook in de filialen 
lever je aan de ene balie in en leen je aan de andere uit.
Wanneer je je materialen hebt ingeleverd, neem je een 
(door de medewerkers ontsmet) mandje. Het aantal 
bezoekers is beperkt: als er geen mandjes voorradig 
zijn, betekent dat dat je even moet wachten tot er een 
mandje vrijkomt. Iedere bezoeker (ook kinderen) neemt 
een mandje.

Je bent vrij om te snuisteren in de hele bibcollectie. 
Helaas zijn de computers, leeszaal en speelhoek 
voorlopig nog even gesloten. Ook kranten en 
tijdschriften kunnen momenteel niet ter plekke 
geraadpleegd worden. Een geluk bij een ongeluk: dat 
betekent dat ook het laatste nummer van elk tijdschrift 
ontleenbaar is!

Kinderen welkom
Oorspronkelijk werd er aan de ontleners 

gevraagd om zonder kinderen naar de 
bibliotheek te komen. Die regel werd na 

een week al herbekeken. Annemie 
Smits, bibliothecaris: “Bijna 

alle kinderen hadden al 
weken thuis gezeten, 

zonder hun klasgenoten en vrienden te kunnen zien, 
zonder hun hobby’s te kunnen uitoefenen. We kregen 
toen we gesloten waren dan ook veel aanvragen voor 
de afhaalbib van kinderen die snakten naar nieuw 
leesmateriaal of spelletjes. Daarom vinden we het 
belangrijk om kinderen opnieuw met open armen 
te kunnen ontvangen, zodat ze zelf nieuw lees- en 
speelmateriaal kunnen uitzoeken.”

Zo veel mogelijk contactloos
Je kan in de bib voorlopig nog niet cash betalen. In 
Brecht kan je bancontact gebruiken en in Sint-Job-in-‘t-
Goor was het al even mogelijk om met je smartphone 
via Payconiq te betalen. Dat systeem rolden we ook 
versneld uit in Brecht en Sint-Lenaarts. Bankkaart 
vergeten of smartphone leeg? Geen probleem: als je een 
ticket print, zie je onderaan hoeveel schuld je hebt en 
wat het rekeningnummer van de bib is. Zo kan je thuis 
het verschuldigde bedrag ook overschrijven.

Afhaalbib blijft bestaan
Zin in boeken, maar geen zin in een fysiek bibbezoek? Dan 
kan je nog steeds gebruik maken van de afhaalbib. Mail 
de gewenste titels door naar het filiaal van jouw keuze. 
Bibmedewerkers halen de materialen voor jou uit het rek en 
zetten ze op je kaart, zodat je je pakketje kan komen afhalen 
wanneer het jou past, zonder de bib te betreden!
Nog een leuke extra: je kan vanaf nu vijf materialen 
reserveren in plaats van twee. Een bibmedewerker belt 
je op zodra het gevraagde item voor je klaarligt. Bij het 
ophalen kan je kiezen voor de contactloze afhaalbib of 
kan je van de gelegenheid gebruik maken om nog even te 
grasduinen tussen de andere materialen.

Kortom, er is hard nagedacht hoe we jouw bibbezoek zo 
aangenaam én veilig mogelijk kunnen laten verlopen. Je 
bent dus van harte welkom in één van de drie  
coronaproof bibliotheken!

BEKNOPT



Op de gemeentelijke dienst ruimtelijke ontwikkeling 
kan je terecht voor inlichtingen over vergunningen, 
voorschriften, stedenbouwkundige inlichtingen, 
huisnummering,… . Deze dienst werkt enkel op afspraak 
(www.brecht.be).

Bij het gemeentelijk woonloket kan je terecht met al je 
vragen rond wonen: sociaal en betaalbaar wonen, wonen 
voor ouderen, woningkwaliteit,…  Het maakt niet uit of je 
huurder of eigenaar bent of gewoon op zoek bent naar 
informatie rond wonen. Maak wel steeds een afspraak 
(www.brecht.be). 

Het EnergieK loket informeert je over alles wat met 
energie te maken heeft: energiefactuur, premies 
bij (ver-)bouwen, isolatienormen, zonnepanelen, 
groepsaankopen,… Maandelijks kan je terecht in het 
EnergieK loket, je kan er zonder afspraak binnenlopen 
met al je vragen. Je kan hen ook bereiken via  
energie@igean.be of 03 350 08 08. Zitdagen Brecht: 
gemeentehuis, Gemeentepark 1 op woensdagen 1 juli,  
22 juli, 19 augustus en 16 september 2020. van 13.00 tot 
16.00 uur.

Heb je bouw- en verbouwplannen dan kan je inschrijven 
voor de bouwadviesdagen van Kamp C.  Je krijgt 
50 minuten gratis bouwadvies van een architect. 
Deze bekijkt je bouwplannen en bespreekt isolatie, 
materiaalkeuze, ventilatie,… met jou. De zitdag in 
Brecht op maandag 3 augustus wordt enkel digitaal 
georganiseerd. De plaatsen zijn beperkt dus inschrijven 
is noodzakelijk. Inschrijven via www.kampc.be, 
bouwadvies@kampC.be of 014 27 96 50. Wil je fysiek 
een afspraak, dan kan dit op donderdag in Kamp C.

Fluvius biedt gratis Energiefit-sessies aan rond 
energiebesparing. Diverse onderwerpen zoals 
energiezuinig verwarmen, zin en onzin van zonnepanelen, 
ventilatie, dakisolatie, duurzame mobiliteit,… komen aan 
bod. Je schrijft je in via  
www.fluvius.be/nl/thema/benoveren/energiefitsessies 

TIPS DUURZAAM (VER)BOUWEN
In Brecht wordt heel wat info verstrekt over duurzaam (ver-)bouwen, energiebesparing, huisvesting,… door 
verschillende instanties. Een overzicht van hoe en wanneer je deze diensten kan bereiken vind je hierbij.
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INFO Dienst duurzaamheid, Gemeentepark 1, 03 660 25 69 of 
karen.adriaenssens@brecht.be

Hoe bestrijd je ratten?
De gemeentelijke diensten krijgen de laatste weken 
meldingen van overlast door ratten. Om de ratten te 
bestrijden hebben we jouw hulp nodig! De oorzaak van 
de ellende zijn meestal voedselbronnen. We kunnen het 
probleem samen oplossen, enkele tips:

• sluit je kippenhok af;
• voeder je dieren met mate en in een voederbakje;
• gekookt eten hoort niet thuis op je composthoop;
• zitten er ratten in je composthoop? Dan is het tijd 

om je compost te gebruiken.

Meer tips lees je op www.brecht.be/ratten.

De rattenbestrijding zelf kan pas starten nadat 
bovenstaande voorzorgsmaatregelen zijn uitgevoerd. De 
bestrijding gebeurt best met vallen of klemmen, hiervoor 
contacteer je bij voorkeur een gespecialiseerd bedrijf. De 
gemeentelijke groendienst bestrijdt enkel de bruine rat in 
de beken, grachten en openbare ruimten die eigendom 
zijn van de gemeente.

INFO Dienst omgeving - milieu, 03 660 28 48  
of omgeving@brecht.be



Zwerfvuil ruimen kost veel inzet én geld
Jammer dat afval zo achteloos wordt 
achtergelaten. Het getuigt van weinig respect 
voor de wandelaar of fietser die na jou komt, 
voor de buurt, voor de tientallen vrijwilligers 
die in onze groene gemeente zwerfvuil 
rapen… Het doet afbreuk aan de inzet van 
de Brechtse scholen die onze kinderen rond 
afval sensibiliseren en aan de inspanningen 
van onze gemeentemedewerkers die 
momenteel een dubbele capaciteit moeten 
inzetten om alles op te ruimen. Het is 
een verborgen aspect maar zwerfvuil en 
sluikstort ruimen vormt een grote kost, zowel 
financieel als maatschappelijk, voor onze 
gemeente. 

Extra inzet voor strijd tegen zwerfvuil
We besloten dan ook een versnelling hoger 
te schakelen in de strijd tegen zwerfvuil. We 
starten een 2-jarig traject op bij Mooimakers. 
In die tijd wordt een geactualiseerd 
vuilbakkenplan opgesteld. Twee seizoenen 
lang monitoren we de meer dan 400 
straatvuilbakjes naar vullingsgraad, sluikstort, 
beschadigingen…  We verzamelen alle 
meldingen en evalueren ten slotte waar er 
welk type vuilbak moet komen, we evalueren 

SCHOON 
BRECHT!?
Het is een bizarre periode geweest. De ‘blijf in je kot’-
periode werd aangegrepen om dat ‘kot’ eens grondig 
op te ruimen. Van boven tot beneden, zowel binnen 
als buiten werd alle rommel eruit gehaald… maar de 
recyclageparken waren toen gesloten. En zo zag je naast 
de glasbol, langs de bosrand of bij een onbebouwd 
perceel een portie afgedankte huisraad, overvolle dozen 
of zakken zwerfvuil opduiken.

Gelukkig was het de voorbije maanden mooi weer en als 
je dan uit je kot kwam, kon je te voet of met de fiets op 
ontdekking langs de vele mooie plekjes in onze gemeente. 
Maar daar lagen de papieren zakdoekjes, mondmaskers, 
vuilzakken, bananenschillen… op de grond en puilden 
de straatvuilbakjes uit. Net in tijden waarin hygiëne zo 
belangrijk is. 

BEKNOPT
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de ledigingsrondes,… om tot een aanpak op 
maat van onze gemeente te komen. 

Sluikstorters worden beboet
Bij sluikstorten zullen we inzetten op 
handhaving. Er wordt steeds onderzocht 
of we de dader kunnen vinden en er zal 
een proces verbaal worden opgesteld.. 
Op de probleemplaatsen zullen we in de 
toekomst werken met camera’s om de 
sluikstorters te identificeren.

Hou Brecht schoon!

Intussen willen wij beroep doen op jouw 
burgerzin om onze gemeente mee proper 
te houden:
• Huishoudelijk afval, 

hondenpoepzakjes… horen niet 
thuis in de straatvuilbakjes. Deze 
vuilbakjes zijn bedoeld voor bezoekers 
en passanten die buitenshuis iets 
consumeren. Vandaar de kleine 
opening aan de openbare vuilbakjes.

•  Ga je op uitstap, ga je picknicken… 
neem steeds een zakje mee om je 
afval in te steken. Is de straatvuilbak 
vol, gooi je afval dan thuis in je vuilbak.

•  Laat bij glasbollen en textielcontainers 
geen ander afval achter. Neem de lege 
dozen, metalen dopjes… weer mee 
naar huis en sorteer ze bij de juiste 
afvalfractie.  

•  Heb je te veel huishoudelijk afval, 
dan kan je extra piekzakken bij de 
huisvuilcontainer plaatsen (aan te 
vragen ministens 2 dagen voor de dag 
van de ophaling op het gratis nummer 
0800 146 46).

• Tijdens je wandel-, loop-, fietstocht 
kan je zelf zwerfvuil rapen. Hou je wel 
aan enkele veiligheidsmaatregelen 
zoals het gebruiken van 
handschoenen of een grijpstok. Bij de 
dienst leefomgeving kan je terecht 
voor materiaal om afval veilig op te 
rapen (leefomgeving@brecht.be of 
03/660 17 20).

HELPENDE HANDEN VOOR DE 
FRUITBOOMGAARD IN DE MEREL

In juni 2018 kocht Kempens Landschap ongeveer 76 hectare 
landbouwgrond aan in De Merel. Het grootste deel van het 
gebied is in gebruik door lokale landbouwers. De voorbije 2 
jaar legden de gemeente en Kempens Landschap – dankzij 
subsidies vanuit Leader MarkAante Kempen - naast de 
Schotensteenweg een hoogstamboomgaard aan met 115 
bomen van verschillende streekeigen fruitrassen. 

Samen met de Nationale Boomgaardenstichting werd het 
ontwerp voor de boomgaard uitgetekend, met de bedoeling 
om een hoogstamboomgaard te ontwikkelen met een hoge 
erfgoedwaarde als buffer van de Antwerpse  
boomgaardvariëteiten. Het is een mix van appelen, peren, kersen, 
krieken en pruimen, maar ook enkele veredelde notelaars, tamme 
kastanje, kweepeer en zelfs een mispelboom. De variëteitenkeuze 
werd hoofdzakelijk gebaseerd op de boomgaardtellingen in de 
provincie Antwerpen uit de jaren 1930. Op deze manier laten we 
jong en oud terug kennismaken met de traditionele soorten en 
variëteiten, waarvan velen dachten dat ze enkel nog leefden in 
vervaagde herinneringen. 

Komende zomer en najaar wordt de boomgaard nog verder 
vormgegeven door de inrichting van een recreatiezone en 
enkele bijkomende aanplantingen ter verhoging van de 
biodiversiteit. In de boomgaard komen schapen te staan die 
het grasland zullen begrazen. 

De vruchten kunnen later benut worden bij plukevenementen, 
maar hier zullen we nog enkele jaren geduld voor moeten hebben. 
In afwachting daarvan is het belangrijk dat de boomgaard goed 
verzorgd wordt. Daarvoor kunnen we altijd enkele enthousiaste 
helpende handen gebruiken! Mensen die interesse hebben om 
het beheer occasioneel of regelmatig te ondersteunen door 
te snoeien, bemesten, maaien…  of te helpen bij educatieve 
activiteiten zijn zeer welkom. Kennis en ervaring is altijd handig, 
maar absoluut niet vereist.

INFO Kempens Landschap, info@kempenslandschap.be,  
015 22 82 30 of Natuurpunt, freddy.heye@telenet.be of 0473 97 
57 44 of groendienst, groendienst@brecht.be of 03 660 17 20
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NET GEMIST

‘Jullie, kids, doen het prima zoo’ 
Jan Franssen, schilder bij de technische dienst, maakte 
een mooie bloesemtekst bij het Kempuseum in Brecht. 

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

De bewoners van de woonzorgcentra vonden het heel 
erg leuk om alle mooie tekeningen en knutselwerken te 
bewonderen van de creatieve Brechtse kinderen.

Zeker nu de ziekenhuizen hun gewone werking 
heropstarten, is het heel belangrijk om de 

bloedvoorraden op peil te houden. Daarom gaan de 
bloedinzamelingen van het Rode Kruis gewoon door. 

Het grote verschil is wel dat donoren verplicht een 
afspraak moeten inboeken voor de mobiele inzameling.

© Rode Kruis Sint-Job-in-'t-Goor



Bovenop de dagdagelijkse taken voerden de 
medewerkers van gemeente Brecht en het bestuur 
een gigantisch werk uit voor de verspreiding van 
de gemeentelijke mondmaskers. Ze verdeelden 
zo'n 30.000 mondmaskers over meer dan 13.400 
enveloppen, met daarin het juiste aantal mondmaskers 
per gezin/brievenbus. Die enveloppen groepeerden ze 
per straat (462! in onze gemeente) en per vrijwilliger. 
Want per straat of cluster van straten werd, naast 
de verspreiding door onze technische dienst, een 
vrijwilliger gezocht en gevonden om ze te verspreiden. 
Dankjewel #teambrecht én alle Brechtse inwoners die 
hieraan vrijwillig hun steentje bijdragen! 

De gemeente Brecht startte op 20 mei ook weer opnieuw 
met de wekelijkse markten in Sint-Job-in-‘t-Goor en  

Sint-Lenaarts. Er werden een aantal maatregelen 
genomen om alles op een veilige manier te laten 

verlopen. Zo werd er een wandelrichting ingevoerd 
met een scheiding door nadarbarelen en linten. Een 

mondmasker is verplicht bij de marktkramers en sterk 
aanbevolen als bezoeker.

IN BRECHT
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Coronacrisis: opnieuw geen 
UiT in Brecht

Na de beslissing van de Veiligheidsraad van 
3 juni om misschien culturele activiteiten tot 
maximum 200 mensen toe te laten vanaf 1 juli 
(op voorwaarde van goede cijfers), hebben we 
beslist om opnieuw geen rubriek UiT in Brecht op 
te nemen in dit infoblad. Als blijkt dat er vanaf 1 juli 
toch opnieuw activiteiten en evenementen mogen 
plaatsvinden, kan je die activiteiten terugvinden op 
www.brecht.be/agenda

Deadline UiT-kalender augustus: vrijdag 3 juli 2020

Bloedinzamelingen  
Rode Kruis gaan  
door op afspraak:

WO. 01/07 
administratief centrum, Kerklei 2 – 16.30  
tot 19.30 uur – Rode Kruis  
Sint-Job-in-‘t-Goor

DO. 16/07 
feestzaal l’Artisjok, Dorpsstraat 50 – 17.30 tot 
20.30 uur – Rode kruis Sint-Lenaarts

Heropstart Speelbabbel Sint-Job-in-'t-Goor

DO. 02/07 
Elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur Pastorie, 
Kerklei 57 

Een ontmoetingsplek voor ouders en hun kindjes 
(0-3 jaar), ook voor toekomstige ouders waar 
“gespeeld” en “gebabbeld” kan worden. Voorlopig 
alleen buiten in de tuin. De heropstart speelbabbel 
Overbroek is voorzien in september.

INFO https://rodekruis.be en inschrijven via 
https://donorportaal.rodekruis.be of via het 
gratis nummer 0800 777 00



Karolien en Kristien Meyvis hebben in 2017 de bloemenplukboerderij 
‘t Meyhofke in Brecht opgestart. De zussen zijn werkzaam in het 
psychiatrisch centrum Bethanië in Zoersel, waar ze allebei in de psychose-sector 
werken. In hun bloemenplukboerderij willen ze hun patiënten, mensen met een psychische 
kwetsbaarheid, betrekken bij het aanplanten en onderhouden van hun bloemenweide. Zo komt 
ook Bram wekelijks helpen. 

‘t Meyhofke werkt samen 
met mensen met psychische 
kwetsbaarheid 

    B
RECHTENAAR IN BEELD  

OPROEP! 
Ken jij iemand die het verdient om hier als 'Brechtenaar in beeld' in de kijker te staan? Gaat jouw buurman bijvoorbeeld 
wekelijks inkopen doen voor zijn minder mobiele buurvrouw? Heeft jouw kind een bijzondere (sportieve) prestatie geleverd? 
Of zet jouw tante zich in voor de Brechtse kinderen in armoede? Laat het ons weten via communicatie@brecht.be en wie weet 
krijgt hij/zij hier de verdiende aandacht!

INFO  ’t Meyhofke, Hoekstraat 18a  
(vrijdag en zaterdag, van 10.00 tot 12.00 uur), 
meyhofke@gmail.com 

Bloemenplukboerderij
Karolien en Kristien bouwden het voormalig 
melkveebedrijf van hun ouders om tot een 
bloemenplukboerderij. Karolien: “De vraag naar 
biologisch geteelde bloemen stijgt. In ons Meyhofke 
kunnen de mensen een boeketje bestellen of zelf een 
boeketje komen plukken in de zelfplukweide. Eveneens 
willen we de mensen bewust maken van welke bloemen 
in welk seizoen bloeien. Daarom maken we geen gebruik 
van verwarmde serres. Onze boeketjes hebben een 
kleine ecologische voetafdruk, wat een verschil is met 
snijbloemen die vaak worden overgevlogen.”

Samenwerking mensen met psychische  
kwetsbaarheid
Kristien: “Karolien en ik werken allebei in Bethanië. 
We willen onze patiënten graag betrekken in onze 
bloemenplukboerderij. We richten onze aandacht op 
de jongere psychotici, omdat zij momenteel vaak uit 
de boot vallen op de reguliere arbeidsmarkt. Opnieuw 
gaan werken is voor deze jongeren vaak te belastend en 
beangstigend. Bij ons kunnen ze werkervaring opdoen.”
 

Bram onderhoudt de bloemenweide mee
Bram Jochems (32 jaar) uit 
Brecht is één van de jongeren 
die wekelijks twee dagen komt 
helpen. Hij woont sinds kort in 
één van de DIO-woningen van de 
gemeente Brecht. 

Bram: “Mijn taken zijn het aanplanten en onderhouden 
van de bloemenweide en het verpotten van planten. Het 
is leuk om hier te komen werken. We worden hier goed 
in de watten gelegd. Iedereen werkt op zijn eigen tempo 
en het is een zinvolle dagbesteding. Het helpt mij om 
terug in de maatschappij te komen.”


