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Het werd een prachtige speelpleinzomer, 
ondanks de coronamaatregelen! Benieuwd 
naar enkele leuke cijfers over speelplein 
Speelkriebels? Bekijk ze hier, en wij kijken 
alvast reikhalzend uit naar volgend jaar.

Speelpleinzomer in cijfers:

• 5 hoofdanimatoren

• 50 animatoren

• 793 ingeschreven kinderen

• 313 unieke deelnemers

• 807 uur vol spelplezier

• 3 locaties (Sint-Job-in-‘t-Goor, Brecht 
en Sint-Lenaarts, met speciale dank aan 
Chiro Brecht en KLJ Sint-Lenaarts)

• 0 corona-besmettingen

• 1 trotse en dankbare speelpleincoördinator

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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“Dankzij het 
buurtinformatienetwerk zorgen 

buren weer voor elkaar”
Ben jij geïnteresseerd om de werking tussen politie en je wijkbewoners te verbeteren? Dan wil je misschien 
wel coördinator worden van een buurtinformatienetwerk (BIN). Er zijn drie BIN’s die een nieuwe coördinator 
nodig hebben: BIN Sint-Lenaarts, BIN De Merel en BIN Sas 4-5. Momenteel houdt Philippe Gysbrechts (35) 
het BIN in Sint-Lenaarts recht, maar hij zoekt een opvolger. Philippe vertelt ons over het reilen en zeilen, de 
uitdagingen en de opportuniteiten.

Hoe ben je in de wereld van de BIN’s 
terechtgekomen?

“Ik heb mijn eigen zaak in Sint-Lenaarts en 
ben zo in het BIN-Z daar gerold, dat is een 
buurtinformatienetwerk voor handelaars. 
We verwittigen elkaar als er bijvoorbeeld 
ergens gestolen wordt of er een oplichter 
aan het werk is. Zo heb ik ook het ‘gewone’ 
buurtinformatienetwerk leren kennen, dat is voor 
alle mensen die in de wijk wonen. Toen de vorige 
coördinator begin dit jaar verhuisde, heb ik de 
leiding daarvan ook overgenomen. Maar twee 
BIN’s leiden is een beetje te veel van het goede. 
Daarom ben ik op zoek naar een opvolger.”

En wat moet zo’n coördinator doen?

“In eerste instantie moet je een overzicht hebben 
van alle mensen in je wijk die aangesloten willen 
zijn bij het buurtinformatienetwerk. Je houdt een 
lijst bij en moet die ook updaten, bijvoorbeeld als 
er nieuwe inwoners bijkomen, verhuizen, of als 
iemand overlijdt. Die lijst is belangrijk. Want als er 
iets in onze wijk gebeurt, een inbraak bijvoorbeeld, 
stuurt de politie een waarschuwing naar iedereen 
die erop staat. Wie er niet bij is, wordt niet 
verwittigd. Het is de verantwoordelijkheid van de 
coördinator om dit up-to-date te houden.”

 

Je bent dus een sociale duizendpoot?

“(lacht) Ik ben sociaal heel actief en vind sociale 
controle belangrijk, ja. Het doel van een BIN is om 
mensen waakzaam te houden. Als coördinator 
beslis je eigenlijk zelf hoeveel tijd je erin steekt. 
Zelf ben ik er een uur per week mee bezig. Soms 
moet je ook naar een vergadering bij de politie 
of de gemeente. Dan vergelijk ik mezelf met een 
voorzitter van een sportclub.”

Is het de bedoeling dat jij altijd initiatief neemt in 
het BIN?

“Nee. Mensen mogen niet vergeten dat een BIN 
alleen maar goed werkt als de leden die erin 
aangesloten zijn elkaar aansturen. Als je een 
nieuwe buurman krijgt bijvoorbeeld, kan je die 
gerust aanspreken en hem informeren over het 
buurtinformatienetwerk. Of als je een verdachte 
auto ziet in je straat die om 22.00 uur met 
gedimde lichten rondrijdt, dan meld je dat, zodat je 
buren gewaarschuwd zijn. Leden moeten zich niet 
aansluiten om alleen maar te horen wat anderen 
melden, ze moeten ook bereid zijn om zelf een 
stap te zetten.”
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Je spreekt over elkaar waarschuwen. Heb je ooit zelf 
al het verschil kunnen maken?

“Ja, begin dit jaar zag één van onze buren een 
verdachte auto. We hebben dat gemeld aan de 
politie, die toen onmiddellijk ter plaatse is gegaan 
en de buurt verwittigd heeft via het netwerk. Ze 
hebben die man uiteindelijk kunnen oppakken, 
en wat bleek? Over datzelfde voertuig waren al 
verschillende meldingen gekomen. De man was 
verantwoordelijk voor verschillende inbraken in 
Brecht en daarbuiten. En nog een ander verhaal: bij 
mijn broer in Brecht werden eind vorig jaar fietsen 
gestolen uit tuinhuizen. Zijn buurman had zo’n 
inbreker opgemerkt en zag hem wegvluchten langs 
de tuin van m’n broer. De politie hield een klopjacht, 
zelfs met een helikopter. Ze hebben de verdachten 
in Sint-Job-in-‘t-Goor kunnen oppakken.”

Wat is volgens jou de grootste meerwaarde van 
een BIN?

“Buurtinformatienetwerken houden het 
dorpsgevoel levend en moedigen sociale controle 
aan. Tegenwoordig bouwen steeds meer mensen 
omheiningen van 2,5 meter om hun huizen en 
kennen ze hun buren niet meer. Dat is jammer. 
Een BIN kan die drempel verlagen. Als je buren 
bijvoorbeeld met vakantie zijn, kan je hun huis 
in ’t oog houden. De brievenbus leegmaken, de 
gordijnen open en dicht doen. Zoals we vroeger 
altijd deden. Elkaar leren kennen en voor elkaar 
zorgen. Dat is toch mooi?”

Wie geïnteresseerd is om het BIN-netwerk in Sint-Lenaarts 
over te nemen, mag contact opnemen met Philippe 
Gysbrechts op het nummer 0478 64 99 68 of via e-mail  
philippe.gysbrechts@portima.be.
Wie meer informatie wil over het BIN Sas 4-5 of BIN De 
Merel, kan de politiezone contacteren via  
pz.voorkempen.preventie@police.belgium.eu.
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Dan neem je contact op met je huisarts en wordt er wellicht een coronatest afgenomen. Maar wat dan? Wat mag 
je wel of niet doen tijdens je quarantaine? En wat doe je bij een positief of negatief resultaat van je test? 

Je leest het allemaal hieronder en op pagina 7. Deze flyer geven alle huisartsen in onze eerstelijnszone ook mee 
aan patiënten die getest worden.

JIJ BENT (VERMOEDELIJK) BESMET 
MET HET CORONAVIRUS? 

• Je gaat in quarantaine tot je het resultaat hebt.

• Ben je ziek? Dan gaan je huisgenoten ook best in quarantaine.

HET CORONAVIRUS
JE BENT GETEST

WAT NU?

JE BENT GETEST
OMDAT:

 je je ziek voelt en je huisarts  
 een test aanbeveelt

 je contact had met een   
 persoon die corona heeft

 je op reis was in een land waar  
 veel mensen corona hebben

QUARANTAINE
WAT MOET JE DOEN?

 Blijf thuis. Je mag alleen naar  
 de apotheker, supermarkt of  
 dokter, als niemand dat voor  
 jou kan doen.

 Draag altijd een mondmasker.

 Laat niemand binnen in je huis  
 en ga zelf ook niet op bezoek.

 Voel je je ziek? Bel je huisarts.

 Was regelmatig je handen.
 Woon je samen met iemand?  
 Probeer je zo goed mogelijk 
 te isoleren. Gebruik een an 
 dere wc, badkamer en slaap- 
 kamer, als dat kan.

 Zet je ramen open.

HET RESULTAAT 

• vind je na 24-48u op www.cozo.be

• krijg je via je huisarts

CONTACTONDERZOEK

Ben je besmet? Dan zal een medewerker van het contactonderzoek je bellen of sms’en om te 
vragen met wie je nauwe contacten had de voorbije dagen. (Je krijgt telefoon van het nummer 
02/214.19.19  of een sms van 8811.)

Deze mensen worden op de hoogte gebracht dat ze in contact kwamen met een besmet persoon. 
Ze krijgen een code die ze nodig hebben om zich ook te laten testen.
Er wordt rekening gehouden met de privacy. Jouw naam wordt aan niemand doorgegeven! 

Meer informatie over het Coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be of bij je huisarts.

De eerstelijnszones zijn er om om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar 
af te stemmen. Eerstelijnszone Voorkempen wordt gevormd door de gemeenten:

In samenwerking met de huisartsenkringen van de Eerstelijnszone  
Voorkempen, AZ Sint-Jozef Malle en:

Samen stoppen we Corona !
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JE BENT POSITIEF JE BENT NEGATIEF

+
 Je bent ziek

• Je blijft minstens 7 dagen thuis.

• Je huisarts volgt je situatie op en  
verlengt je quarantaine indien nodig.

 Je bent niet ziek

• Je hebt het virus opgelopen en je kan het 
dus ook doorgeven.

• Je blijft 7 dagen thuis. 

• Je belt naar je huisarts als je je ziek voelt.

-

Ook na een negatieve test kan het virus 
nog uitbreken. Je moet 14 dagen in  
quarantaine omdat: 

• je contact had met een persoon die 
corona heeft.

• je op reis was in een land waar veel 
mensen corona hebben.

Overleg met je huisarts voor een tweede 
test. Deze kan de quarantaine eventueel 
inkorten.

Huisgenoten gaan 14 dagen in quarantaine en 
laten zich testen.

 Je bent ziek

Je hebt mogelijks een andere aandoening. 
Bespreek verder met je huisarts of jij en 
je huisgenoten uit quarantaine mogen.

 Je bent niet ziek
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10-DAAGSE VAN DE

GEESTELIJKE GEZONDHEID

meer info op de website van uw eigen gemeente 

of op www.samenveerkrachtig.be

Jouw
goeiemorgen

maakt mijn
goeiedag !  

Het leven wordt dit jaar serieus op zijn kop gezet 
door het coronavirus. Voor veel mensen gaat dit 
gepaard met onzekerheid, angst of stress. Dit kan 
voor het mentaal welzijn ernstige gevolgen hebben. 
Het coronavirus heeft dus ook heel wat effect op de 
mentale gezondheid van mensen. Heb jij nood aan 
een babbel? Lees op pagina 11 dat je hiervoor in de 
welzijnscampus terecht kan. Veerkracht is wat je nodig 
hebt om na een mentale dip een frisse start te nemen! 

EXTRA AANDACHT VOOR VEERKRACHT VAN  
1 TOT 10 OKTOBER
‘Samen Veerkrachtig’ is elkaar een helpende hand 
reiken, een bemoedigend schouderklopje geven, zorg 
dragen voor elkaar. De “10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid” wil dit thema bespreekbaar en zichtbaar 
maken. Ook als gemeente Brecht willen we tijdens die 
10-daagse van 1 tot 10 oktober de aandacht vestigen 
op het belang van veerkracht. In samenwerking met 
de gemeenten Zoersel, Malle, Schilde, Schoten, 
Wijnegem en Zandhoven en PC Bethanië werkten we 
een campagne uit rond geestelijke gezondheid.

ZEG HET MET MOOIE WOORDEN 
In het gemeentehuis, het administratief centrum, de 
welzijnscampus en in de bibliotheek vind je gratis 
postkaartjes met positieve teksten. Of vraag je kaartje 
aan via onderstaande dienst. Schrijf op de achterkant een 
persoonlijke boodschap en verras iemand met dit kaartje. 

We voorzien ook gratis affiches om aan je raam 
te hangen. Deze affiches kan je afhalen in het 
gemeentehuis in Brecht en het administratief centrum 
in Sint-Job-in-‘t-Goor. Of vraag je affiche aan via 
onderstaande dienst. Maak iemand zijn/haar dag 
goed met een positieve boodschap aan je raam!

LOKAAL LOKET KINDEROPVANG VOORKEMPEN

Met trots kondigen wij de geboorte van het lokaal loket kinderopvang aan! Vanaf 
nu helpt het lokaal loket kinderopvang Voorkempen (toekomstige) ouders met 
hun zoektocht naar kinderopvang in de gemeenten Brecht, Schilde, Zandhoven, 
Zoersel en Wijnegem. Je bent steeds welkom voor een bezoekje op 
www.kinderopvangvoorkempen.be. Hier stellen we graag alle opvanginitiatieven 
in de Voorkempen voor en maken we het (toekomstige) ouders makkelijker 
om opvang voor hun kindje vast te leggen. Heb je graag persoonlijke hulp 
bij je zoektocht naar kinderopvang? Twijfel niet om ons te contacteren via 
kinderopvang@huisvanhetkindvoorkempen.be of 0470 21 51 95.

Hey, die glimlach  
staat je goed!

BEKNOPT

LOKAAL  LOKET 
K INDEROPVANG 
VOORKEMPEN
-  2 5  s e p t e m b e r  2 0 2 0  -

INFO Dienst welzijn, Welzijnscampus Sociaal Huis, 
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of kris.vandijck@brecht.be



VEILIGE SCHOOLOMGEVINGEN
De Vlaamse overheid kende 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 ook de andere 
schoolomgevingen verkeersveilig te maken. De komende weken en maanden 
zullen onze Brechtse schoolomgevingen dus veiliger én meer zichtbaar worden.

Nieuwe Park & Ride parking  
Sint-Lenaarts
De gemeente Brecht is eigenaar van 
het achterliggende perceel waar 

vroeger de begraafplaats was van Sint-Lenaarts. 
Hier is een aparte parking gecreëerd voor 15 
parkeerplaatsen en 1 mindervalideparking. Op de 
weg naast de basisschool is er links nu een zone 
voor fietsers en voetgangers en rechts een zone die 
enkel gebruikt wordt door auto’s met een duidelijke 
afscheiding tussen de in- en uitrit van de parking. 

LED-lichtjes waarschuwen voor zebrapaden
Iedere school krijgt LED-lichtjes. Die kunnen gebruikt 
worden om aan de zebrapaden in de omgeving van 
de scholen bij het begin en einde van de schooldag te 
plaatsen om die meer zichtbaar te maken. 

Markering op rijweg maakt school meer zichtbaar
Alle schoolomgevingen van de scholen in 
onze gemeente zullen door middel van groene 
grondmarkeringen met de vermelding van ‘school’ in 
witte letters duidelijk afgebakend worden. Bestuurders 
weten zo dat ze daar extra voorzichtig moeten zijn 
en hun snelheid moeten aanpassen. De markeringen 
zullen in de loop van het najaar aangebracht worden. 
Ook jij werkt dus mee aan de veilige schoolomgeving 
door je snelheid er aan te passen.

FIETSSTRATEN 

Dit najaar worden de 
nodige markeringen 
aangebracht voor de 
inrichting van een 
fietsstraat aan de scholen 
Maria Middelares,  
De Brug en Daltonschool In 
’t Groen. 

Aan Maria Middelares wordt een fietsstraat 
ingericht in de Toekomstlaan, Kapelweg en 
doortrekkend naar basisschool De Brug via de 
A. De Clerckstraat en de Edith Cavelllaan. Aan 
Daltonschool In ’t Groen wordt de Leopoldstraat 
ingericht als fietsstraat.

Het begin en het einde van de fietsstraat worden 
aangeduid met een verkeersbord. De fietsstraat zelf 
is herkenbaar aan fietsmarkeringen op het wegdek. 
Vanaf de markeringen en borden er staan, gelden 
er in de fietsstraten aangepaste regels:

• je mag met de auto een fietsstraat inrijden, 
maar je mag er niet sneller rijden dan 30 
km/u;

• in een fietsstraat mag je met de auto 
(of ander motorvoertuig) geen fietsers 
inhalen; 

• fietsers moeten zich uiteraard ook aan 
de regels houden: ze mogen de hele 
breedte van de rijbaan gebruiken als die 
opengesteld is in hun richting en de helft 
van de breedte langs de rechterzijde als de 
rijbaan is opengesteld in beide richtingen. 

9

RECHTZETTING
In de laatste editie van BrechtsNieuws van juli somden we 
enkele regels op over wandelen en fietsen. Er stond een foutje in 
het stuk over fietsers. Binnen de bebouwde kom is het effectief 
verboden te fietsen op het voetpad. Een uitzondering zijn 
kinderen jonger dan 10 jaar (en dus niet 9 jaar zoals vermeld in 
BrechtsNieuws, de grootte van de wielen heeft geen belang). 
Zij mogen er wel fietsen op voorwaarde dat zij de andere 
weggebruikers niet in gevaar brengen. Onze excuses voor de 
onduidelijkheid.
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BEKNOPT

EEN VRAAG VOOR DE DIENST OMGEVING?
 
Je hebt bouw- of verbouwplannen en hierover een vraag voor de gemeentelijke dienst omgeving? Kijk dan even 
onderaan hoe je hen in deze coronatijden best bereikt. Vind je het gewenste antwoord op jouw vraag niet op onze 
website, dan kan je de dienst mailen of bellen. Een medewerker bekijkt op welke manier we je best verder helpen. Heb 
je een complexe vraag waarover wellicht overleg nodig is, bel dan meteen naar de dienst omgeving voor een afspraak. 

Een vraag rond bouwvergunning? 
Bestemming perceel? …

Mail je vraag naar 
omgeving@brecht.be.
Wees zo concreet en 

duidelijk mogelijk en geef alle 
relevante informatie die je 

hebt hierbij al mee

Bel naar de dienst Omgeving op het 
nummer 03 660 28 48. 

(niet bereikbaar op donderdag en 
vrijdagnamiddag)

(alle andere dagen is de telefoon 
steeds bemand tijdens de 

openingsuren. Is de lijn bezet? Bel dan 
even later terug op  03 660 28 48)

Geweldig! Nu kan je 
hiermee verder aan de slag.

Je wordt telefonisch verder 
geholpen en/of krijgt 

eventuele bijkomende info 
per mail toegestuurd

Onze collega’s nemen 
zo snel mogelijk contact 
met je op om je vraag te 

beantwoorden.
Je vraag kan telefonisch 
beantwoord worden?

Neem eerst een kijkje op 
www.brecht.be/wonen.

Gevonden wat je zocht?

Je vraag is te complex om telefonisch 
af te handelen? De medewerker maakt 
telefonisch met jou een afspraak. Hou 

je aan de coronamaatregelen door 
je handen te ontsmetten, afstand 

te bewaren en een mondmasker te 
dragen. 

NEEJA

NEEJA

JA

BEKNOPT
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Problemen door de coronacrisis? 
Wij helpen je graag!
Heel wat mensen zagen hun inkomen in de voorbije weken en maanden dalen door de coronacrisis. 
Dat terwijl de dagelijkse kosten voor bijvoorbeeld huishuur, energiefacturen, medische kosten, 
schoolkosten enzovoort gewoon doorlopen. Voor velen wordt het bijgevolg moeilijk om de eindjes aan 
elkaar te knopen. We denken hierbij aan mensen die door technische werkloosheid in de financiële 
problemen komen, personen die hun flexijob of interimjob en bijhorende inkomsten zien wegvallen, 
personen wiens freelanceopdrachten worden geannuleerd…
 
Op zoek naar een financiële tegemoetkoming?
De federale en Vlaamse regering hebben reeds verschillende maatregelen genomen om tegemoet te 
komen aan bovenstaande problemen. Het is voor jou echter niet altijd evident om je weg te vinden in dit 
aanbod. Word jij dus geconfronteerd met ernstige financiële moeilijkheden door de coronacrisis, aarzel dan 
zeker niet om contact op te nemen met de welzijnscampus Sociaal Huis (contactgegevens onderaan). 

Samen zoeken naar een oplossing
Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal en zoekt samen met jou naar de best mogelijke 
oplossing. Dit kan gaan om administratieve ondersteuning (bijvoorbeeld hulp bij het invullen van papieren 
voor tijdelijke werkloosheid, hulp bij aanvragen van toeslag groeipakket…). Op basis van een sociaal en 
financieel onderzoek van jouw situatie, kan de maatschappelijk werker mogelijks ook een (aanvullende) 
financiële ondersteuning aanbieden. 

Ook zelfstandigen met financiële problemen zijn welkom
Ook zelfstandigen met financiële problemen kunnen bij welzijnscampus Sociaal Huis terecht. Indien jouw 
situatie te specifiek of te complex is voor de maatschappelijk werker, kunnen we beroep doen op een 
samenwerkingsverband tussen OCMW en Dyzo. 

Niet goed in je vel
Naast de financiële gevolgen van deze crisistijd, 
wordt iedereen ook meer op zichzelf teruggeworpen. 
Afstand houden van mekaar, kleine sociale bubbel, 
binnen blijven… ons sociaal leven staat op een heel 
laag pitje, het weegt op ieder van ons. Gevoelens van 
onzekerheid, spanning, angst en somberheid kunnen 
door de crisis dan ook toenemen. Ook burgers die met 
deze negatieve gevoelens te kampen krijgen, zijn meer 
dan welkom op de welzijnscampus Sociaal Huis. 

INFO  
welzijnscampus Sociaal Huis, 
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20 of 
onthaal@welzijnscampusbrecht.
be (dagelijks iedere voormiddag van 
09.00 tot 12.00 uur en maandag 
van 13.00 tot 16.00 uur kan je 
zonder afspraak terecht bij een 
maatschappelijk werker. Voor een 
afspraak buiten deze permanentie-uren 
kan je terecht bij het onthaal van de 
welzijnscampus)



Jij wil een verplaatsing naar de gemeentelijke diensten voorkomen? Goed nieuws! Voor heel wat 
aanvragen is dat niet meer nodig. In ons e-loket kan je heel wat gemeentelijke administratie digitaal 
regelen. Je doet dit waar en wanneer het jou het best uitkomt. Je gaat naar www.brecht.be/e-loket en je 
kiest het gewenste document.

Attesten en aktes burgerzaken digitaal

Heb je een bewijs van woonst, samenstelling 
gezin, ... nodig, dan wordt dit attest meteen en 
volledig digitaal bezorgd als je een kaartlezer hebt. 
Om het document rechtsgeldig te maken, is het 
voorzien van een digitale handtekening en stempel 
van de gemeente. We werken hiervoor met 
Intellistamp, een digitale stempel die eruit ziet als 
een soort zegel met een barcode. Het document 
is hiermee beveiligd tegen vervalsing. Jijzelf en 
de instanties die het attest vragen, kunnen de 
echtheid van het attest op verschillende manieren 
controleren.

BEZOEK AAN DE  
GEMEENTELIJKE DIENST IS VOOR  
VEEL ZAKEN NIET MEER NODIG

12
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Voordelen e-loket

•  geen verplaatsing naar het gemeentehuis;

•  geen wachttijden;

•  7/7 en 24/24 beschikbaar;

•  overal beschikbaar (mits 
internetverbinding);

•  alle attesten die in de mailbox worden 
afgeleverd, zijn gratis.

Toch nog een bezoekje inplannen? 

Hoewel de digitale dienstverlening zowel voor jou 
als voor de gemeentelijke diensten veel voordelen 
heeft, ontvangen we de burger die niet digitaal 
werkt uiteraard ook nog. Let wel op, plan je een 
bezoek bij de dienst burgerzaken, dienst omgeving 
of in de welzijnscampus, dan maak je hiervoor wel 
eerst een afspraak via 0800 3 2960, aan de balie 
of via www.brecht.be.

Welke aanvragen kunnen nog digitaal?

• Een melding of klacht doorgeven; 

• adreswijziging;

• evenement en sterkedrankvergunning 
evenement aanvragen;

• gemeentelijke toelage 
ontwikkelingssamenwerking aanvragen;

• signalisatie aanvragen voor een verhuis, 
werken,... (inname openbaar domein);

• huisvuil- en GFT+-container aanvragen of 
omwisselen;

• akten dienst burgerlijke stand 
(geboorte-, huwelijks-, overlijdens- of 
echtscheidingsakte);

• zaalaanvraag GC Brecht;

• reservatie tickets gemeentelijke activiteiten; 

• zaalaanvraag sporthal De Ring;

• aanvraag omgevingsvergunning;

• uittreksel strafregister;

•  … 

Er zijn trouwens nog meer attesten/documenten 
die je online (met of zonder kaartlezer) kan 
aanvragen. Surf naar www.brecht.be/e-loket.

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Jij bent al mee met de digitale aanvragen? Dan is 
onze digitale nieuwsbrief ook iets voor jou.  

Schrijf je in op  
www.brecht.be/digitalenieuwsbrief en kies 
daarbij de thema’s waar jij maandelijks (rond 
de 15de van de maand) een digitale update over 
wil krijgen (jeugd, sport, cultuur, ouderen, bib, 
ondernemen).
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INFO Dienst erfgoed, Gemeenteplaats 1, 03 660 28 30 
of erfgoed@brecht.be, www.brecht.be/kempuseum

Het vernieuwde Kempuseum opende op zaterdag 
12 september 2020 zijn deuren voor het publiek. 
Heel wat inwoners kwamen in het openingsweekend 
(coronaproof uiteraard) een kijkje nemen. Het 
nieuwe museum is opgedeeld in verschillende 
ruimten, een overzichtje vind je hier.

• Inkomruimte - toeristisch satellietpunt: op 
zaterdag, zondag en feestdagen kan je hier van 
13.00 tot 17.00 uur terecht voor toeristische 
info (en dus niet meer bij de dienst vrije tijd 
op de Gemeenteplaats zoals op de andere 
dagen). Op weekdagen blijf je voor toeristische 
producten welkom bij de dienst vrije tijd op de 
Gemeenteplaats.

• Er is een museumruimte voor tijdelijke 
tentoonstellingen (kunstenaars, fotografen, …)

 

• ‘de Moos’: Kempisch museum kent een lange 
geschiedenis. In deze ruimte wordt hiervan een 
stuk hertaald. ‘Zo zag het museum er vijf jaar 
geleden uit’. 

• Archeologie: vondsten uit Brecht die zich in 
het Archeologische depot van de provincie 
Antwerpen bevonden komen terug naar het 
museum.

• Humanisme: verschillende bekende humanisten 
zijn hier in Brecht geboren, denk maar aan 
Custos, vander Noot, Mudaeus en Lessius.

• Samen-leven: dat de geschiedenis van de 
gemeente geen evidentie is spreekt voor zich. 
Het verhaal van invloedssferen en grenzen (die 
veranderen) komt al vanaf de middeleeuwen aan 
bod. Ook over het gilde-leven ontdek je in deze 
ruimte meer.

• Volkskunde: belicht de periode van rond de 
eeuwwisseling. Wat betekent het om ongeveer 
100 jaar geleden in de Kempen te wonen? Hoe 
ziet het dagelijks leven er uit? Ontspanning?

• Oorlog en verweer: vanaf de vijftiende eeuw wordt 
er in deze contreien gevochten en gestreden. 
Soldaten uit heel Europa zorgen voor barre tijden 
van de inwoners. Het is momenteel de langste 
periode waarin we niet worden geconfronteerd met 
krijgsgewoel op ons grondgebied.

Ook zin in een bezoekje? 
Het Kempuseum is open op zaterdag, zondag en 
feestdagen. Om het museumbezoek voor iedereen 
veilig te houden, moet je (voorlopig) vooraf 
reserveren op www.brecht.be/kempuseum en  
draag je er een mondmasker. 

Vernieuwd                               is open!

In de ruimte 'Humanisme' zoekt Kaat uit hoe 
haar eigen naam in het Latijn wordt geschreven.
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De gemeente Brecht wil een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken voor de zone langsheen het Lange pad 
in Brecht centrum. Het doel van het RUP is een kwaliteitsvolle woonontwikkeling in het binnengebied faciliteren. 

Daarnaast wordt de gemeentelijke detailhandelsvisie langsheen de Biest, Gasthuisstraat en Gemeenteplaats 
vastgelegd in het RUP.

RUP LANGE PAD

Inzien nota's RUP
De eerste fase van het RUP is de inzage van de proces- 
en startnota. Je kan beide nota’s inzien tot en met 15 
oktober 2020 in het gemeentehuis (afdeling ruimtelijke 
ontwikkeling, Gemeentepark 1, 2960 Brecht) of via www.
brecht.be/rup. Je maakt hiervoor een afspraak. Op 18 
augustus 2020 werd al een participatiemoment met 
grote opkomst georganiseerd.

Aanleiding en opzet van het RUP
Het ‘RUP Lange Pad’ voorziet een gedeeltelijke  
wijziging van het RUP ‘Brecht Centrum’ dat op  
5 april 2012 werd goedgekeurd. Het gaat hierbij om een 
verfijning van het RUP op basis van nieuwe hedendaagse 
inzichten in de gewenste ontwikkeling.

Het doel van het RUP is tweedelig. Enerzijds wil het 
RUP een strategische en kwalitatieve woonontwikkeling 
faciliteren langsheen het ‘Lange Pad’. Dit strategisch 

inbreidingsgebied is gelegen tussen het Gemeentepark 
in het zuiden, de Gasthuisstraat en Biest ten westen en 
de Mudaeusstraat ten zuiden. Daarnaast vertaalt het 
RUP de beleidsvisie uit de detailhandelsnota voor de 
zone langsheen de Biest en de Gemeenteplaats. Daarom 
worden ook beide flanken langsheen de Gemeenteplaats 
meegenomen in het plangebied.

Beide onderdelen vertrekken vanuit een totaalvisie voor 
het plangebied. Het uiteindelijke RUP moet de garantie 
bieden op een kwalitatief centrum voor wonen, winkelen 
en diensten met aandacht voor meer groen.

  

    
 

 
 

STARTNOTA RUP LANGE PAD - BRECHT 

8 (57)  
 
 
 

 
Figuur: situering plangebied microniveau  
 
Kaart 01: Stratenatlas 
Kaart 02: Topokaart  
Kaart 03: Liggingsplan 
Kaart 04: Orthofoto  

gemeentepark 

INFO Dienst ruimtelijke ontwikkeling,  
Gemeentepark 1, 03 660 28 48 of www.brecht.be/rup
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BEKNOPT

STEUN DE  
BRECHTSE 
ONDERNEMERS  
TIJDENS ‘WEEKEND  
VAN DE KLANT’

Blik uit  
het verleden

PARKING STATION NOORDERKEMPEN WORDT BETALEND

Dat 2020 omwille van corona geen normaal 
jaar is, staat vast. Ook voor de ondernemers 
in onze gemeente is het een moeilijk jaar. We 
roepen iedereen op om de lokale ondernemer te 
steunen! Shop bij je favoriete Brechtse handelaar 
en ondersteun zo de lokale economie, welvaart en 
werkgelegenheid. Het weekend van de klant op 
zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 legt daar 
meer dan ooit de nadruk op.

Het kasteel waarin het huidige gemeentehuis 
gevestigd is, draagt de naam ‘kasteel Neut’. Het 
werd in 1848 gebouwd in opdracht van Jozef 
Frans Keysers en deed dienst als notariswoning. 
De gemeente kon in 1974 het domein en het 
kasteel kopen van de familie 'Neut'. In 1980 was 
het gerestaureerd en kreeg het de functie van 
gemeentehuis voor de nieuwe fusiegemeente.

Nog dit jaar wordt de parking aan station 
Noorderkempen betalend. Ondanks de verschillende 
pogingen van het gemeentebestuur om de gebruikers 
van de parking er niet voor te laten betalen, besliste 
NMBS om de parking vanaf 5 oktober 2020 toch 
betalend te maken. Ze voerden er de voorbije weken al 
werken uit, de barelen zijn geïnstalleerd.

Blauwe zone parking sporthal, voetbal en rest industrie
Nu de parking aan het station betalend wordt, moet 
de gemeente het parkeerbeleid in de omgeving 
aanpassen. Om een te grote parkeerdruk in de 

omgeving te voorkomen, wordt er een blauwe 
parkeerzone ingevoerd op de parking aan de voetbal/
brandweer, aan de sporthal en in de rest van het 
industrieterrein De Ring. Vanaf 5 oktober 2020 leg je 
daar een parkeerschijf en mag je er vanaf maandag 
t.e.m. zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur voor een 
periode van 4 uur parkeren. Het gaat om een tijdelijk 
politiereglement dat na een half jaar geëvalueerd 
wordt.

Tarieven
De tarieven van de parking station Noorderkempen 
vind je terug op www.brecht.be/openbaar-vervoer. 
De gemeente is nog in onderhandeling met NMBS 
om de parking 's avonds en in het weekend gratis 
te maken. Bij de opmaak van dit infoblad waren de 
onderhandelingen nog niet afgerond.

INFO Dienst mobiliteit en integrale veiligheid,  
03 660 25 50 of mobiliteit@brecht.be



‘ONTBIJTBRAND’ 
TEN VOORDELE VAN 
BRANDWEERDoe mee  

met de KJV!
Op zaterdag 14 november en zondag 15 
november 2020 organiseren brandweerposten 
Brecht en Sint-Job-in-’t-Goor ‘Ontbijtbrand’. 
Door de coronacrisis is er geen opendeurdag, 
geen kalenderactie, geen Sint-Job on Fire! 
mogelijk, maar wel een ontbijtmanden actie om 
de brandweerposten te steunen. De brandweer 
biedt verschillende formules aan, met levering 
in Brecht, Sint-Job-in-’t-Goor, Sint-Lenaarts, of 
afhalen in de brandweerposten. Ontbijtmanden 
zijn te bestellen in oktober op  
https://www.ontbijtbrand.be.

Wil jij mee bepalen wie dit jaar de prijs voor het 
beste kinder- of jeugdboek krijgt? Schrijf je dan 
snel in voor de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 
2020-2021! De KJV is een jury van kinderen en 
jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden krijgen 
een lijst van 8 boeken om te beoordelen. Wie alle 
boeken heeft gelezen, mag stemmen.

Wil je meedoen? Haast je dan naar de bib om je 
in te schrijven! Als kers op de taart organiseren 
we in april 2021 een groot feest om alle juryleden 
te bedanken!

Kijk alvast al eens op www.kjv.be.

Orgaandonatie na overlijden
Orgaandonatie kan een leven redden. Voor 
veel patiënten met chronische, onomkeerbare 
aandoeningen is transplantatie van een orgaan de 
laatste mogelijke behandeling. Vanaf juni 2020 is de 
orgaandonatie gewijzigd in 'verklaring van donatie 
van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden'.

De nieuwe 'verklaring van donatie van menselijk 
lichaamsmateriaal ' omvat vier beslissingen:

• orgaandonatie voor transplantatie;
• donatie van menselijk lichaamsmateriaal 

(weefsels en cellen) voor transplantatie;
• donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor 

de vervaardiging van geneesmiddelen;
• donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor 

onderzoek.

Om te voorkomen dat je naaste familieleden na je 
dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, 
kan je je gratis registreren:

• online via www.mijngezondheid.be;
• bij je huisarts;
• op de welzijnscampus Het Sluisken. Je 

ontvangt een ontvangstbewijs van de 
registratie en je persoonlijke verklaring. Maak 
steeds eerst een afspraak. 

Bij leven is de procedure ten alle tijde omkeerbaar. Je 
kan je beslissing steeds ongedaan laten maken op de 
Welzijnscampus Het Sluisken.

INFO Welzijnscampus Het Sluisken,  
Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20
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De gemeente plaatste luifels op de 
begraafplaatsen van Brecht, Sint-
Lenaarts en dit jaar op die van  
Sint-Job-in-‘t-Goor. Deze doen 
dienst als overdekte afscheidsruimte. 
Zo kunnen familieleden bij slecht 
weer op een mooie manier afscheid 
nemen van hun dierbare. 

Op de begraafplaats in Sint-Job-
in-‘t-Goor werd het bestaande 
mortuarium afgebroken. In de 
plaats daarvan kwam een nieuwe 
berging met luifel en een openbaar 
mindervalide-toilet. 

NOG DIT JAAR WORDT ER OOK 
EEN LUIFEL GEPLAATST OP HET 
KERKHOF VAN OVERBROEK.

BEKNOPT

Begraafplaats  
Sint-Job-in-‘t-Goor 
ook uitgerust  
met luifel

Cursus: Is de Muur helemaal gesloopt?
3-delige cursus door docent Rik Tyrions. Hij werkte meer dan 
25 jaar als radiojournalist bij de VRT. Hij maakte tientallen 
reportages over het politieke, economische en sociale leven in 
Duitsland.

DATUM  di. 13/10, 20/10 en 27/10
UUR  van 19.00 tot 23.00 uur
LOCATIE gc Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9
PRIJS € 48 (digitale syllabus inbegrepen)
CONTACT  Davidsfonds Sint-Job-in-‘t-Goor, 03 636 25 52 en 

inschrijven via www.davidsfonds.be/academie

Bloedinzameling 
Zeker nu de ziekenhuizen hun gewone werking heropstarten, is 
het heel belangrijk om de bloedvoorraden van het Rode Kruis 
op peil te houden. Ga dus bloedgeven, maar maak wel een 
afspraak voor de mobiele inzameling.

DATUM do. 15/10/20
UUR  van 17.30 tot 20.30 uur
LOCATIE Zaal l’Artisjok, Dorpsstraat 50
CONTACT  Rode Kruis Sint-Lenaarts,  
https://donorportaal.rodekruis.be of via het  
gratis nummer 0800 777 00

Biest kermis 
Op zondag zal het buurtcomité een tapwagen en terras 
plaatsen ter hoogte van de kermis. De eigenlijke kermis is open 
op zondag en maandag.
DATUM zo. 18/10/20 en ma. 19/10/20
LOCATIE Parking feestzaal Den Eikel, Veldstraat
CONTACT  Buurtcomité De Biest

Vers Geperst
Presentatie van boeken en cd's met voorstelling jaarprogramma 
2020-2021 van het Davidsfonds Sint-Job-in-'t-Goor.

DATUM   zo. 18/10/20
UUR  van 10.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Basisschool Maria Middelares (Ingang Toekomstlaan)
PRIJS € 48 (digitale syllabus inbegrepen)
CONTACT  Davidsfonds Sint-Job-in-‘t-Goor, reservatie verplicht via 
dfsintjob@gmail.com of 03 636 35 01

G-werking JH Den Dijk
De G-werking van JH Den Dijk is terug open. Kom langs voor 
een gezellige avond! Kom uit uw kot, maar doe niet te zot!! Het 
terras van het jeugdhuis staat voor jullie open: een babbel, een 
drankje, een gezelschapsspel of zomerspel buiten, …

DATUM  vr. 23/10/20
UUR  van 19.00 tot 23.00 uur
LOCATIE JH Den Dijk, Houtstraat 4g
CONTACT  Steunpunt Vrijetijd Gehandicapten Kempen, 014 40 33 61  
of steunpuntvrijetijd@kvg.be
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De eerste editie van Brecht picknickt was 
een groot succes! Dankzij onze lokale 
handelaars en de 150 vrijwilligers konden wij 
in deze coronatijden 750 Brechtenaren een 
lekker picknick-pakket aanbieden.

Eind augustus trapte de bib het nieuwe KJV-
leesjaar af. De boeken van 2020-2021 zien er 
veelbelovend uit. Wil jij mee beslissen welk 
jeugdboek de prijs verdient? Schrijf je dan in voor 
de Kinder- en Jeugdjury aan de balie van de bib.

De speurtocht van Vlieg was een schot in 
de roos! Maar liefst 228 speurders tussen 
3 en 12 jaar namen deel.

Dankjewel, Merel Eyckerman, voor de prachtige 
tekeningen op ons kaftpapier! 
Begin september kwamen heel wat kinderen 
coronaproof hun boeken kaften in de bib van 
Sint-Job-in-'t-Goor. De kunstwerkjes van Merel 
kregen ze er gratis bij.

NET GEMIST

27
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Anke Herrijgers en Fredric Switser - inwoners van Sint-Job-in-‘t-
Goor – hebben een grote liefde voor Zuid-Afrika. Daarom startten ze 
de vzw ‘Twinkling Stars’ op. De vzw zal zich aansluiten tot de GROS, de 
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking. Die ontwikkelt samen 
met het gemeentebestuur een beleidsvisie over ontwikkelingssamenwerking. We 
vragen Anke en Fredric waar hun interesse voor het Zuiden ontstond en wat de vzw doet. 

 

Anke en Fredric zetten zich in 
voor mensen uit Zuid-Afrika 

    B
RECHTENAARS 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!

Hoe is jullie liefde voor Zuid-Afrika ontstaan? 
Anke: “De moeder van Fredric – Reinhilde - ging in de 
jaren ‘70 als schaatskampioene op stage naar Zuid-Afrika. 
Daar logeerde ze bij een Zuid-Afrikaans gezin. Deze 
mensen zijn nog steeds goede vrienden van ons. Fredric 
mocht als 8-jarige voor de eerste keer mee en als jonge 
twintiger nam hij mij op zijn beurt mee naar daar om het 
land van zijn dromen te tonen. Enkele jaren later zijn we 
getrouwd in Hazyview, dicht bij het Krugerpark, in de 
gemeenschap Somerset Village. Het was een fantastische 
ervaring, we lieten er een stukje van ons hart achter. 
De organisator van het koor die we voor ons huwelijk 
inhuurden, is nu ons plaatselijk contact.”  

Jullie richtten een vzw op. Welk doel heeft die?
Fredric: “Somerset Village heeft het erg zwaar. In 
normale tijden is er wel veel toerisme, maar daar kan de 
gemeenschap amper van profiteren. Het grote doel van 
onze vzw is om van Somerset Village een aangename 
buurt te maken met goede scholen en uitzicht op een 
beter bestaan dat ze zelf uitbouwen. Wij willen kansen 
bieden aan jongens en meisjes om hun leven in eigen 
handen te nemen. De kinderen en volwassenen die de 
kansen grijpen, willen we ook ondersteunen om van hun 
eigen initiatief een succes te maken.” 

Op welke manier helpen jullie de mensen daar? 
Anke: “Aangezien 3 van de 4 bestuursleden van de vzw 
(voormalig) leerkracht zijn, is het voor ons overduidelijk 
dat onderwijs dé basis is van elke duurzame hulp. We 
zullen dus in eerste instantie de plaatselijke schooltjes 
helpen opwaarderen: nieuwe klasjes en speelmateriaal 

voorzien, aankopen van uniformen, hen in contact brengen 
met plaatselijke organisaties, ..." 

Welke toekomstplannen hebben jullie met de vzw?
Anke: “Vanaf het terug mogelijk is, willen we in vele 
scholen hier in de buurt lessen gaan geven over solidariteit 
en willen we deze scholen ook aanmoedigen een 
inzamelactie te organiseren. Als er terug gereisd mag 
worden, zullen we ter plekke communitytours organiseren 
waardoor ook de toeristen hun steentje kunnen bijdragen. 
Het mooie aan onze vzw is dat letterlijk elke eurocent 
rechtstreeks naar de lokale gemeenschap gaat. We 
kennen de mensen ter plaatse en gaan er zelf ook 
regelmatig naartoe door onze job, want Fredric organiseert 
reizen naar Zuid-Afrika. Binnen 10 jaar willen we Somerset 
Village hebben omgetoverd tot een plaats waar hoop 
regeert onder al de lokale kinderen en volwassenen!”

Het geeft wellicht veel voldoening om de mensen daar te 
kunnen helpen? 
Fredric: “Het is een geweldig gevoel! Misschien is het zelfs 
een beetje egoïstisch om mensen te helpen. Als je ziet 
hoe door jouw hulp mensen echt een nieuw leven kunnen 
beginnen, geeft dit een voldoening die je nergens anders 
kan vinden. Door een recente kleine actie hebben we 
bijvoorbeeld voldoende geld opgehaald om 42 gezinnen 
voor een maand eten te geven tijdens de lockdown die ook 
in Zuid-Afrika ontzettend zwaar was. De mensen die ons 
hebben gesteund, hebben letterlijk levens gered! Wanneer 
kan je dat nog zeggen?” 
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