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opent haar deuren! 
Eindelijk is het zover! Het vernieuwde Kempuseum (Mudaeusstraat 2) opent vanaf 
zaterdag 12 september 2020 (Open Monumentendag) haar deuren voor het publiek. 
Een klein lichtpuntje in deze complexe periode. Het hele museum zit in een nieuw, 
modern, interactief en belevingsvol kleedje. Aan de hand van bekende en minder 
bekende verhalen krijgt de bezoeker inzicht in gebeurtenissen vanaf de prehistorie tot 
en met vandaag. Omwille van de huidige coronamaatregelen moeten we de officiële 
opening met de voorziene festiviteiten jammer genoeg verplaatsen naar een later te 
bepalen moment, maar je kan het museum wel bezoeken.

Bezoek het museum! 
Het Kempuseum opent op zaterdag 12 september 2020 en zal steeds toegankelijk zijn 
op zaterdag, zondag en feestdagen. Om het museumbezoek voor iedereen veilig te 
houden, gelden er (voorlopig) volgende maatregelen:
•  het dragen van een mondmasker is verplicht;
•  je schrijft je vooraf in voor een bezoek op www.brecht.be/kempuseum 
•  reserveren kan vanaf nu voor een bezoek vanaf zaterdag 12 september met 

volgende aanvangsuren: 13.00, 14.00, 15.00 of 16.00 uur;
• om de veiligheid ter plaatse te garanderen zijn de plaatsen beperkt, per uur kunnen 

slechts 15 personen het Kempuseum bezoeken. 
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INFO Dienst erfgoed, Gemeenteplaats 1,  
03 660 28 30 of erfgoed@brecht.be 

Dienst toerisme in Kempuseum
Vanaf de opening van het 
Kempuseum op 12 september, 
vind je tijdens de openingsuren 
(zaterdag, zondag en feestdagen) 
de dienst toerisme terug in dat 
gebouw (en dus niet bij de dienst 
vrije tijd op de Gemeenteplaats 
zoals op de andere dagen). 



INFO Dienst burgerzaken, bevolking@brecht.be, 
gemeentehuis (Gemeentepark 1, 03 660 25 50) of 
dienst burgerzaken Sint-Job-in-‘t-Goor (Kerklei 2, 03 636 00 44)

BEKNOPT

Controleer de 
geldigheid van  
je rijbewijs! 
Heeft jouw rijbewijs al een plastic bankkaartmodel? Kijk 
dan de geldigheid ervan na! De eerste rijbewijzen in dat 
bankkaartmodel werden in onze gemeente uitgereikt 
in 2010. Met een geldigheid van 10 jaar, gaan de eerste 
rijbewijzen dus vervallen. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van 
de geldigheidsdatum op je rijbewijs. De datum staat 
op de voorzijde van het document (zie afbeelding). 
Vanaf 3 maanden voor de vervaldatum kan je bij de 
dienst burgerzaken (Brecht of Sint-Job-in-‘t-Goor) een 
hernieuwing van je rijbewijs aanvragen. Opgelet: je 
maakt hiervoor een afspraak (www.brecht.be of  
0800 3 2960). Breng je oude rijbewijs mee naar je 
afspraak. Het is niet nodig een foto mee te brengen  
(de foto wordt opgenomen uit de database), tenzij je een 
recentere foto op je rijbewijs wil. Een nieuw rijbewijs kost 
25 euro. 
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Begraafplaatsen –  
verlopen concessies 
Op de verschillende begraafplaatsen in onze 
gemeente bevinden zich een aantal graven en 
nissen waarvan de concessie is vervallen. Het gaat 
over graven die op “gekochte” grond liggen en 
waarvan de concessietermijn verlopen is. De lijst 
van deze graven en urnen hangt sinds 15 oktober 
2019 uit aan de ingang van de verschillende 
begraafplaatsen. Aan de betreffende graven en 
nissen werd een bericht aangebracht gedurende 
een termijn van één jaar. 

Door de nabestaanden kan tot 15 oktober 2020 
een aanvraag ingediend worden om de concessie te 
hernieuwen. Een voorwaarde is wel dat de grafzerk 
in goede staat is of eventueel eerst hersteld wordt. 
Indien er voor 15 oktober 2020 geen aanvraag tot 
verlenging bij het gemeentebestuur is ingediend, 
vervalt de concessie. Na 15 november 2020 zullen 
de grafstenen en urnen verwijderd worden indien 
de concessie niet werd verlengd. 

INFO Dienst burgerlijke stand, Gemeentepark 1,  
03 660 25 82 of gemeente@brecht.be



Coronamaatregelen in  
onze gemeente
Het coronavirus is nog steeds actief, waardoor het naleven van de genomen maatregelen van groot 
belang is om het aantal besmettingen in te perken. Zoals jij ook al merkte, veranderen de maatregelen 
regelmatig. Bij het in druk gaan van deze nieuwsbrief, zijn de maatregelen voor september nog niet 
gekend. Volg daarom onze digitale kanalen voor de meest recente informatie. 

Maatregelen in Brecht 
Alle informatie over corona en de meest recente maatregelen worden steeds aangevuld op   
www.brecht.be/corona. Ook op de gemeentelijke facebookpagina (www.facebook.com/
gemeentebrecht) worden de updates regelmatig gemeld. Heb je een vraag specifiek voor onze 
gemeente? Bel dan gratis naar het callcenter op 0800 23 310. Je staat er niet alleen voor! Heb je hulp 
nodig (nood aan een babbel, boodschappen doen, met de hond gaan wandelen,…), neem dan contact 
op met Brecht Helpt op 03 330 11 20 of brecht.helpt@brecht.be. 

Samen tegen corona 
Enkel als iedereen zijn steentje bijdraagt en zich houdt aan de maatregelen, kunnen we het verslaan. 
Hou je dus zeker aan volgende basisregels:

• was je handen regelmatig en grondig;

• hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog;

• gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak;

• blijf zo veel mogelijk thuis. Ziek? Blijf dan in isolatie.

Contactopvolging 
Ben jij in contact geweest met iemand die besmet is? Je krijgt een telefoon om je te 
verwittigen. Werk hier zeker aan mee, enkel zo kunnen we het aantal besmettingen in 
onze gemeente tot een minimum beperken. Ben je zelf (vermoedelijk) besmet? Geef 
dit door op het gratis nummer 0800 23 310. 

Gemeentelijke dienstverlening 
Een bezoek gepland bij de gemeentelijke diensten burgerzaken, omgeving of in de 
welzijnscampus? Om de gemeentelijke dienstverlening zo vlot en veilig mogelijk te 
laten verlopen, werken we op afspraak. Maak ook voor andere dienstverlening zoveel 
mogelijk een afspraak op 0800 3 2960 of www.brecht.be (‘maak een afspraak’). Ook 
in de gemeentelijke gebouwen is een mondmasker verplicht. 

#samentegencorona 



PLANT EEN BOOM,  
SAMEN ZORGEN WE 
VOOR MEER GROEN 

Samen met jouw gemeente, Regionaal Landschap de Voorkempen en Regionaal Landschap Rivierenland 
organiseert IGEAN een groepsaankoop streekeigen bomen. Wij voorzien inheemse hoogstambomen van de 

beste kwaliteit tegen een goede prijs. 

9% van de ruimte in Vlaanderen bestaat uit tuinen. 
Ze hebben een enorm potentieel in de strijd tegen 
de klimaatverandering en achteruitgang van de 
biodiversiteit. Jouw tuin, klein of groot, kan een verschil 
maken voor natuur en klimaat. Daarom organiseren 
IGEAN, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal 
Landschap de Voorkempen een groepsaankoop 
inheemse solitaire bomen en hoogstamfruitbomen. 
Wij zorgen voor streekeigen plantgoed van de hoogste 
kwaliteit tegen de beste prijs. 

Je betaalt 30 euro per stuk voor één van de vijf 
soorten solitaire bomen. Deze bomen vragen een 
grote tuin. Heb je die niet, dan kan je een fruitboom 
planten. Die vraagt minder plaats. Met hun bloesems

 in het voorjaar help je solitaire bijen en honingbijen. 
De vijf soorten hoogstamfruitbomen kosten 25 euro 
per stuk. Inbegrepen in de prijs van elke boom zijn een 
steunpaal van 1,5 meter en een boomband. De bomen 
hebben een omtrek van 10/12 cm. 

Bestellen kan tot en met 30 september,  
de bomen afhalen kan in Brecht bij IGEAN  
(Site Noord, Oostmalsesteenweg).  
Op = op, op zaterdagvoormiddag 28 november  
liggen de bomen klaar.
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INFO www.igean.be/1000bomen of  
www.rldevoorkempen.be/1000bomen

OVERLAGINGSWERKEN DIT NAJAAR
In de loop van het najaar worden enkele overlagingswerken uitgevoerd in onze gemeente. Zo zal er in de Edith 
Cavelllaan een nieuw verkeersplateau gerealiseerd worden en krijgt de toplaag asfalt een rode kleur. Deze 
laatste actie kadert in het project veilige schoolomgevingen, waarbij de Edith Cavelllaan een fietsstraat wordt, 
net zoals de aangrenzende Alfons De Clerckstraat die eveneens een rode toplaag krijgt. 

D’Hoef wordt eveneens aangepakt (een zijstraat van de Mallebaan). In de omgeving van het station krijgt de 
Oudaenstraat een nieuwe toplaag en hetzelfde geldt voor de Kapelstraat onder de brug van de E19.

INFO Dienst wegen, Van Pulstraat 15, 03 660 17 20 of wegendienst@brecht.be



Nieuwe waterzuiveringsinstallatie Kattenhoflaan

Aquafin bouwt in Vlaanderen collectoren en zuiveringsinstallaties om ons huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het 
afvalwater van Sint-Job-in-‘t-Goor wordt momenteel doorgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
in Schilde, maar deze installatie is overbelast. Om die overbelasting aan te pakken, wordt de bouw van een nieuwe 
waterzuiveringsinstallatie aan de Kattenhoflaan gepland. Hiervoor is de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) noodzakelijk.

Op www.brecht.be (zoek op RUP) kan je de scopingsnota en procesnota van het RUP bekijken. 
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Conformiteitsattesten
De gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium van groot belang. We stimuleren de verhuurders 
om een conformiteitsattest aan te vragen om het recht op goed en betaalbaar wonen waar te maken. 
Het conformiteitsattest is een attest waaruit blijkt dat een kamerwoning of huurwoning voldoet aan de 
woonkwaliteits- en veiligheidsnormen van het Vlaams Gewest.

Een conformiteitsattest wordt verplicht voor alle 
huurwoningen! 
Het conformiteitsattest is een garantie, dat de 
huurwoning op het moment van het onderzoek 
ter plaatse, aan de minimale normen inzake 
veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet. Het 
conformiteitsattest vermeldt ook de woningbezetting, 
het aantal personen dat maximaal in de woning 
mag wonen. De gemeente heeft in 2018 beslist om 
een verordening conformiteitsattesten in te voeren. 
Vanaf 2019 ging de verordening CA in werking. Met 
de verordening wenst de gemeente (gefaseerd) 
alle huurwoningen te screenen, beginnend met de 
oudste woningen. Vanaf 2019 is elke eigenaar van een 
pand van 50 jaar en ouder bij een nieuwe verhuring 
verplicht een CA aan te vragen.

Een conformiteitsattest aanvragen
Het attest kan enkel aangevraagd worden door de 
eigenaar van de woning (de verhuurder). De procedure 
wordt opgestart aan de hand van het volledig invullen 
van een standaard aanvraagformulier, deze kan je 
bekomen bij het onthaal van de welzijnscampus 
sociaal huis (Gasthuisstraat 11, 03 330 11 20). 
Hierbij voeg je (als je het bezit) een afschrift van het 
EPC, een recente keuring van elektriciteit en van de 

centrale verwarmingsinstallatie. De aanvraag moet 
aangetekend of tegen ontvangstbewijs gebeuren 
bij het gemeentebestuur en moet gericht zijn aan 
het college van burgemeester en schepenen. Na de 
aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse. Tijdens het 
onderzoek wordt nagegaan of de woning voldoet aan 
minimale normen van de Vlaamse wooncode. Hierbij 
wordt de conformiteit van de woning nagegaan.

Zo worden de buiten- en binnenkant van de woning 
bekeken. Buigt het dak door? Zijn er scheuren in 
de muur? Is dubbel glas aanwezig (verplicht vanaf 
2020)? Is de elektrische installatie gekeurd? Zijn open 
gastoestellen voldoende verlucht? Zijn de sanitaire 
functies in orde? Zijn trappen veilig? …
Ook wordt de aanwezigheid van rookmelders 
gecheckt. Zijn deze er niet, dan wordt er geen 
conformiteitsattest afgeleverd.

Als de woning aan één van deze punten niet voldoet, 
worden er strafpunten gegeven op het technisch 
verslag. Wanneer de woning minder dan 15 punten 
heeft, wordt het conformiteitsattest afgeleverd door de 
burgemeester.
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Zorg dat je niets mist door griep, 
haal een griepprik 
Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen 
de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Een vaccinatie maakt de 
kans dat je griep krijgt, een stuk kleiner. Vraag ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals 
diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico 
op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren 
vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep te krijgen in 
de winter. Krijg je toch griep, dan ben je minder ziek en zijn er minder 
complicaties. Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige ziekte, 
zoals diabetes, verergert.

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie 
stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in 
het najaar.

Corona en griepvaccin
Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat 
risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep. Ook voor 
gezonde personen vanaf 50 jaar wordt de griepprik dit jaar aanbevolen. 
Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een 
eventuele tweede coronagolf.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. 
Dit jaar komen ook alle 50-plussers in aanmerking voor gedeeltelijke 
terugbetaling. Het vaccin kost dan ongeveer 7 euro. Verblijf je in een 
woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een 
risicogroep behoort? en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het je 
huisarts of huisapotheek.

Meer weten over griep en griepvaccinatie?  
Surf naar www.griepvaccinatie.be. 

Eenmalige 
toeslag 
Groeipakket
Gezinnen die het financieel 
moeilijk hebben omwille van 
een inkomensverlies door de 
coronacrisis, kunnen eenmalig 
een extra ondersteuning 
van 120 euro krijgen via 
het Groeipakket. Je kan de 
COVID-19-toeslag aanvragen 
van 15 juni tot en met 31 
oktober 2020.

Voor wie is de COVID-19-
toeslag bestemd?
De toeslag is er voor gezinnen:
• met kinderen die een 

Groeipakket ontvangen;
• en die door de coronacrisis 

in maart, april, mei of juni 
een inkomensverlies van 
minstens 10% hebben in 
vergelijking met de maand 
januari of februari 2020;

• en waarbij het 
gezinsinkomen onder 
de inkomensgrens van 
2.213,30 euro ligt (bruto 
belastbaar inkomen).

INFO www.groeipakket.be/nl/COVID19
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Probeerabonnement De Lijn  
voor eerste jaar secundair
Nu meer dan ooit brengt De Lijn haar reizigers vlot en veilig naar hun bestemming. Daarom lanceren ze, 
net als de voorbije jaren, een probeeractie voor het eerste jaar secundair. Ook in 2020 krijgen jongeren 
die de overstap maken naar het secundair onderwijs een gratis abonnement van De Lijn voor de 
maand september. Hiermee laat De Lijn hen kennismaken met het openbaar vervoer en de voordelen 
van een Buzzy Pazz, hun jongerenabonnement. Ouders met kinderen geboren in 2008 ontvingen een 
brief met informatie over hoe ze dit gratis probeerabonnement kunnen aanvragen. Kinderen die niet 
geboren zijn in 2008, maar ook starten in het eerste secundair, kunnen een aanvraag doen via een het 
aanvraagformulier op delijn.be/probeeractie.

Luister jij ook naar mijn verhaal?
Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien negeert ze me.”

Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou! Woont er nog iemand bij jullie thuis?”
… 

Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. Iets voor jou?  
Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info.  

Je kan je nog tot begin september kandidaat stellen.

INFO delijn.be/probeeractie, 070 220 200 (0,30 euro/min.)



OPNIEUW 
GEEN UIT-
KALENDER MET 
ACTIVITEITEN
De huidige corona-evolutie zorgt 
ervoor dat het organiseren van 
evenementen nog steeds onzeker 
is. Daarom vermelden we hier geen 
UiT-kalender. Wil je weten welke 
activiteiten wel mogen plaatsvinden, 
dan kan je de meest recente update 
steeds terugvinden op 
www.brecht.be/agenda. 

IN BRECHT

CULTUUR IN HET NAJAAR
 
“Don’t stand so close to me” zong Sting 40 jaar geleden bij The Police. 
Vermoedelijk had hij toen geen idee hoe profetisch de woorden zouden zijn. Na vijf 
maanden van social distancing lijkt het einde voorlopig nog niet in zicht. Met spijt in het 
hart, en na grondige analyse werd besloten om de culturele najaarsprogrammatie van de gemeente Brecht 
niet door te laten gaan zoals gepland. We kunnen de veiligheid en gezondheid van zowel bezoekers, artiesten 
als medewerkers niet voldoende garanderen. De komende weken zoekt de cultuurdienst met alle geboekte 
artiesten naar alternatieve mogelijkheden om er volgend jaar "een jaar om U” tegen te zeggen van te maken. 

Hou de gemeentelijke communicatiekanalen zeker in de gaten, want we gaan uiteraard wel aan de slag om 
dit najaar toch nog enkele alternatieven te kunnen brengen die volledig corona-proof zijn. 

Dit najaar zal er dus geen brochure in je bus vallen, en is er uiteraard ook geen ticketverkoop. Hopelijk 
kunnen we tegen het einde van het jaar een gloednieuwe brochure onder jullie kerstboom leggen, vol leuke 
voorstellingen en workshops voor het voorjaar. Wij duimen alvast. 

Tot die tijd: zorg goed voor jezelf en elkaar. We hopen jullie snel opnieuw te kunnen verwelkomen. 

IK(o) ZIE(t) JULLIE GRAAG (terug)!
Op 9 september gaan de deuren van IKO Kunstacademie weer open.  
Een bon om eens te proberen en alle info om in te schrijven vind je op 
https://iko-brecht.weebly.com

NIEUWS UIT
KAFTDAG
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de bibliotheek ook dit jaar een 
gratis kaftdag op woensdag 2 september van 14.00 tot 16.00 uur in 
de bibliotheek in Sint-Job-in-'t-Goor. Met je eigen papier kan je al je 
boeken kaften. De bib voorziet papier waarop dit jaar illustrator Merel 
Eyckerman een leuke en unieke illustratie tekent.

GEZOCHT: VOORLEZERS BIB SINT-LENAARTS EN JURYLEDEN KJV
Heb jij een fluwelen stem, ben jij een knutselkoning(in) of weet je 
kinderen te boeien met je fantasie? Stuur dan snel een mail naar 
info@bibliotheekbrecht.be, bel naar 03 330 12 80 of kom eens langs 
in de bibliotheek!

Wil jij mee bepalen wie dit jaar de prijs voor het beste kinder- of 
jeugdboek krijgt? Schrijf je dan snel in voor de KJV-jury van dit jaar 
via info@bibliotheekbrecht.be.


