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OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR
BURENBEMIDDELING
De gemeente Brecht heeft de opstart van het project
‘burenbemiddeling’ goedgekeurd. Burenbemiddeling is
een methode om buurtbewoners met elkaar in contact
te brengen na een conflict of dreigende ruzie. Het biedt
mensen die problemen hebben met buren of in de
buurt, een luisterend oor en schept ruimte voor dialoog.
We zijn hiervoor op zoek naar vrijwillige bemiddelaars.
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Ben jij de vrijwillige burenbemiddelaar die wij zoeken?
Je zal ingeschakeld worden om meldingen aan
te pakken in onze gemeente. De uren en dagen
waarop je wordt ingeschakeld hangen af van het
aantal meldingen en van je beschikbaarheid. Er
is een verplichte opleiding voorzien van 5 dagen.
Interesse? Kandidaten kunnen zich richten tot
dienst integrale veiligheid.

Hoog oplopende ruzie voorkomen
Het doel van burenbemiddeling is dat bewoners hun
problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar
proberen om er onder begeleiding van een bemiddelaar
onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen
dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een
oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Taak bemiddelaar
De bemiddelaar helpt om een oplossing te vinden
waarin iedereen zich goed voelt. Hij of zij luistert naar de
problemen, geeft geen oordeel en stelt zich neutraal op. De
bemiddelaar ondersteunt en respecteert de beslissingen
van de partijen maar structureert wel het proces, zodat dit
beperkt blijft in tijd en zodat vooruitgang geboekt wordt.
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INFO Dienst integrale veiligheid, Gemeentepark 1, 03 660 25 58
of kristine.vanbavel@brecht.be

De bib zoekt vrijwilligers!
Heb jij zin om voor te lezen (in Sint-Lenaarts of Brecht), een
leesclub te begeleiden of onze medewerkers te ondersteunen bij
het wegzetten van boeken en het helpen van klanten? Stuur dan
een mail naar bibbrecht@brecht.be of bel ons op 03 330 12 80.

Brecht ook in 2020 financieel gezond
In juni keurde de gemeenteraad de jaarrekening
van het jaar 2020 van gemeente en OCMW goed.
In zo’n jaarrekening wordt het beleid van één jaar
beoordeeld, zowel inhoudelijk (wat deden we dit jaar?)
als financieel (wat kostte dat?). Je kan de volledige
jaarrekening terugvinden op de website via
www.brecht.be/over-brecht/beleid/beleids-enbeheercyclus-bbc, maar we zetten graag enkele
financiële hoofdpunten op een rijtje.
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Financieel gezonde
gemeente
De gemeente blijft
financieel gezond.
Ze heeft een positief
resultaat van 14,5
miljoen euro. Dat
betekent dat wanneer
we alle ontvangsten van
2020 optellen, inclusief
de spaargelden, en
daarvan alle uitgaven van 2020 aftrekken, dat we
14,5 miljoen euro overhouden voor de komende jaren.
Bovendien is er berekend dat de gemeente voldoende
ontvangsten heeft om de leninglasten in de toekomst te
kunnen betalen.
Minder uitgaven door corona
2020 was een bijzonder jaar omwille van corona.
Voor het eerst sinds jaren gaf de gemeente minder
geld uit dan het jaar voordien. Dat komt doordat
verschillende activiteiten niet konden plaatsvinden, maar
bijvoorbeeld ook door de sluiting van de cafetaria’s en
gemeenschapscentra. Er werd natuurlijk ook minder geld
ontvangen, om dezelfde redenen. Er werd ook minder
geïnvesteerd dan gewoonlijk, maar ook dat heeft te
maken met de volledige lockdown van het voorjaar en de
gedeeltelijke opstart nadien.
Coronasteun lokale ondernemers
De gemeente trof verschillende maatregelen om de
lokale ondernemers te steunen. De marktkramers
en foorkramers werden sinds de lockdown
vrijgesteld van het betalen van belastingen. We
inden geen terrasbelastingen en belastingen voor de

benzinepompen. Ook de concessionarissen van OC ‘t
Centrum, sporthal De Ring en ‘t Goorhof werden tijdelijk
vrijgesteld van het betalen van vergoeding tijdens de
sluiting van hun zaak. Alles samen is dat een steun van
76.140 euro in 2020.
Extra subsidies en tegemoetkoming aan verenigingen
Verenigingen en jongeren kregen steun in de vorm van
extra subsidies, bijvoorbeeld voor het terugbetalen van
lidgelden. Voor 2020 en
2021 wordt op die manier
een bedrag van 272.000
euro uitgereikt. Bovendien
kregen de verenigingen hun
jaarlijkse toelagen uitbetaald
op een vereenvoudigde
manier, omdat ze in 2020
uiteraard geen activiteiten
hebben georganiseerd.
Daarnaast werd er steun
voorzien voor de meest
kwetsbaren in de maatschappij. De welzijnsschakels
De Kar en De Schakel ontvingen samen 26.400 euro
extra om voedselpakketten te kunnen blijven leveren.
Er werden en worden in 2021 nog voor iets meer dan
40.000 euro cadeaubonnen bedeeld aan bepaalde
doelgroepen om bij de lokale handelaars te consumeren.
2,5 miljoen investeringen in infrastructuur en wegen
Er werd in 2020 voor meer dan 2,5 miljoen euro
geïnvesteerd in infrastructuur en wegen. Een greep uit de
verwezenlijkingen: heraanleg van de ‘kiss en ride’-zone
aan de school in Sint-Lenaarts, plaatsing van de luifels op
de kerkhoven, vervangen lampen straatverlichting door
LED-verlichting voor 220.000 euro en aankoop van het
oude ACV-kantoor in de Gasthuisstraat 3, waar Kind en
Gezin en Villers gevestigd zijn.
Dalende schuldgraad
De schuldgraad daalde in 2020 verder tot 12,5 miljoen
euro, ofwel zo’n 416 euro per inwoner. De laatste jaren ging
het bestuur geen leningen meer aan omdat we voldoende
eigen geld hebben om de investeringen te dragen.
INFO Financiële dienst, Gemeentepark 1, 03 660 25 50
of joni.terreur@brecht.be

GOED IN JE VEL
JONGERENBEVRAGING BRECHT
Dit voorjaar trokken de jeugddienst en de jeugdraad naar de Brechtse jongeren met de vraag hoe ze
het coronajaar beleefd hadden en werd er gepolst naar tips om hen beter te bereiken. 157 Brechtse
jongeren vulden de enquête in, bekijk een aantal resultaten hier.
Wat vinden onze jongeren het moeilijkste aan corona?

met je vrienden. | Gezelschapsspelletjes. | Bel met
vrienden. | Start een nieuwe hobby die je thuis alleen kan
doen. | Omring je met positieve mensen! | Maak eens
een vlog. | Probeer yoga. | Kijk niet naar de cijfers. | Maak
voor elk mogelijke mood een muziek- afspeellijst.
Wat staat er bij onze jongeren op de planning zodra
alles voorbij is?

Waar hebben jongeren het gevoel dat ze terecht kunnen?
Bij familie
83

Ik praat er liever niet over
35
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Bij vrienden
69

Ik weet niet waar ik terecht kan
7

Hoe vertrouwd zijn onze jongeren met het
zorglandschap? Welke organisaties kennen ze?

Enkele tips van de jongeren om corona door te komen:
Ga een frisse neus halen. | Doe dingen die je gelukkig
maken en geniet van kleine dingen zoals contact hebben

We kregen van onze jongeren ook heel wat tips over hoe
we hen nog beter kunnen bereiken en wat we kunnen
doen om van Brecht nog een warmere thuis te maken.
Daar gaan we in elk geval mee aan de slag!
Zit je zelf ergens mee?
Neem dan zeker eens een kijkje bij…
• Awel, op awel.be of bel 102. Awel luistert naar alle
kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal,
een probleem.
• Het JAC, op caw.be/jac of bel 03 232 27 28. Het JAC
helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen
en problemen. Problemen thuis? Op zoek naar je
eigen stek? Vragen over seks? Slachtoffer van geweld
of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs?
Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te
wonen? Of over je rechten en plichten? … Je kan bij
het JAC terecht met elke vraag.
Op www.brecht.be/goedinjevel vind je een overzicht
van interessante info en links voor psychologische
ondersteuning.

6 nieuwe vacatures en
aanleg werfreserve bij gemeente Brecht
3 TECHNISCH ASSISTENTEN-MACHINIST/
HOVENIER (D1-3) – 38/38u

Je staat in voor het algemeen onderhoud en de aanleg van
openbaar groen. Je beschikt over een brede vakkennis en
inzicht in plantenkennis, snoei en boomverzorging.

1 TECHNISCH ASSISTENT-STRATENMAKER
(D1-3) – 38/38u
Je staat in voor het aanleggen of herstellen van wegen,
fiets- en voetpaden en het plaatsen of herstellen van rioolen afvoerbuizen. Je beschikt over een brede vakkennis en
inzicht op het gebied van onderhoudswerken aan wegen.
4

AANLEG VAN WERFRESERVE HALFTIJDSE
ARBEIDER-SCHOONMAAK (E1-3)
Voor de aanleg van een werfreserve van één jaar zijn
we op zoek naar gemotiveerde arbeider-schoonmaak
voor de versterking van het onderhoudsteam van de
gemeentelijke gebouwen.

1 HALFTIJDS BIBLIOTHEEKASSISTENT (C1-3)
Je staat in voor de klantvriendelijke uitlening,
de begeleiding van de individuele lener,
bibliotheekadministratie en de organisatie van
uitbreidingsactiviteiten. De bibliotheek van Brecht zet
vooral in op samenwerking met scholen en het opzetten
van activiteiten voor kinderen en jongeren.

1 TEAMVERANTWOORDELIJKE FINANCIËLE
DIENST (B4-5) – 38/38

Hou je van een team aansturen en krijg je energie
van het werken met mensen? Steek je ook graag zelf
de handen uit de mouwen om taken uit te voeren en
zaken op te lossen? Heb je bovendien sterke affiniteit
met cijfers en budgetten? De ‘teamverantwoordelijke
financiële dienst’ geeft leiding aan een team
van een 7-tal medewerkers, je bent hun eerste
aanspreekpunt. Daarnaast voer je operationele taken
uit van de financiële dienst.

Praktisch
De infobundels van deze contractuele
functies met vermelding van
functiebeschrijving, toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden vind je op
www.brecht.be/vacatures.
De schriftelijke kandidaturen moeten,
samen met een cv, kopie van het diploma en
rijbewijs B (indien nodig) en met een recent
uittreksel uit het strafregister, toekomen bij
het gemeentebestuur van Brecht, uiterlijk op 7
september 2021 om 12.00 uur ’s middags via
sollicitaties@brecht.be. De afsluitdatum voor
de functie van teamverantwoordelijke financiële
dienst is op 14 september 2021 om 12.00 uur.

1 TECHNISCH ASSISTENT-GARAGIST
(D1-3) – 38/38u
Je staat in voor het onderhoud, nazicht en
herstellingen aan vrachtwagens, kraan, tractoren, klein
motorisch gereedschap…

INFO Personeelsdienst, Gemeentepark 1, 03 317 17 72
of sollicitaties@brecht.be

Containers
hout te koop
Het gemeentebestuur verkoopt containers met hout:
stammen en delen van de kruin. Een container
bevat verschillende soorten loof- en
naaldbomenhout met verschillende afmetingen
(korte, dikke, lange… stukken). De containers zijn niet
op voorhand te bezichtigen.
Een volle container (ongeveer 12m³) kost 175 euro
en wordt gratis thuisgebracht na betaling (enkel
leveringsadres binnen Brecht). Let wel op: het
leveringsadres moet goed bereikbaar zijn met
zwaar verkeer (camion)! Duid bij je inschrijving de
locatie van de levering duidelijk aan (met een foto
of markering ter plaatse). Als het hout na enkele
dagen uit de container is, komt de technische
dienst deze, uiteraard volledig leeg, terug ophalen.
Inschrijven
Geïnteresseerden kunnen zich (doorlopend)
inschrijven. Wanneer er een volle container
is, wordt de eerste geïnteresseerde opgebeld.
Momenteel zijn er loten te koop. De samenstelling
van het hout in de container is niet te kiezen of aan
te passen. Bij een volgende volle container, wordt
de volgende geïnteresseerde verwittigd. Heb jij
interesse in een container stookhout? Vul dan het
digitaal formulier in op
www.brecht.be/houtverkoop of neem contact op
met onderstaande dienst.
INFO Groendienst, Van Pulstraat 15, 03 660 17 20

WESPENVERDELGING DOOR
DE BRANDWEER, HOE
WERKT DAT?
MELD ALLEEN HINDERLIJKE WESPENNESTEN
Wespen zijn nuttige beestjes. Ze jagen onder andere
op vliegen en muggen. Voor de verdelging van een
wespennest gebruikt de brandweer een gif. We
kunnen onze natuur een handje helpen door niet alle
nesten te verdelgen, want de meeste nesten hoeven
niet verwijderd te worden, zeker niet als ze op een
plek zitten waar je eigenlijk niet komt.
Wil je toch een wespennest toch laten verdelgen?
Meld het nest op de website van Brandweer Zone
Rand: www.brandweerzonerand.be/content/
wespen-verdelging. Let op: de wachttijden kunnen
oplopen en een verdelging van een wespennest door
de brandweer is niet gratis maar kost 40 euro.
DE BRANDWEER VERDELGT ALLEEN WESPEN
Bijen en hommels zijn beschermd. Als je ze wil laten
weghalen, contacteer je hiervoor een imker.
Weet je niet welk geel-zwart insect in je tuin
rondvliegt? Op de website van Brandweer Zone
Rand vind je meer info.

INFO www.brandweerzonerand.be

EVALUATIE VERKEERS-MAATREGELEN ZANDSTRAAT
Om de Zandstraat - ter hoogte van de serviceflats - te
ontlasten van parkeerhinder en de snelheid van het
doorgaand verkeer te beperken, werd vorig jaar beslist als
tijdelijke proefopstelling de voertuigen geschrankt te laten
parkeren door middel van het aanbrengen van een gele
onderbroken lijn op de trottoirband.
Naast de objectieve evaluatiecijfers zijn we ook benieuwd

naar jouw ervaring. Vul op www.brecht.be/zandstraat
nog tot 15 augustus in wat jij van de tijdelijke maatregelen
vindt. Of haal een papieren formulier op in het
administratief centrum (Kerklei 2) en deponeer het in
de gemeentelijke ‘feedbackBUS’ in de straat. Na een
positieve evaluatie kunnen deze tijdelijke opstellingen
vervangen worden door definitieve constructies.
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Arm gas wordt rijk gas

Blue-bike blaast
10 kaarsjes uit en
jij viert mee
Ken jij Blue-bike al? Dat zijn de blauwe
deelfietsen die je intussen aan meer dan
80 trein-, tram-, busstations en enkele
P&R’s kan terugvinden over heel België.
Ook bij ons aan station Noorderkempen.
Dankzij Blue-bike verplaats jij je in alle
vrijheid voor de laatste kilometers van je
verplaatsing. Dit jaar bestaat Blue-bike 10
jaar. Daarom kan jij nu tijdelijk gratis lid
worden bij Blue-bike. Want wie lid wordt
van Blue-bike tussen 1 juli en 31 augustus
2021 betaalt het eerste jaar geen lidgeld
(normaalgezien 12 euro). Je betaalt enkel
voor de ritten die je maakt.
6

INFO www.blue-bike.be/10jaarbluebike

Veel gezinnen en bedrijven kiezen voor aardgas via het
centrale distributienet. Ze verbruiken vooral gas om
hun woning en water te verwarmen en om te koken.
Het gaat dan niet over gas in flessen (propaan of
butaan) of over gas voor voertuigen (LPG, CNG).
Tot in 2017 verbruikte de helft van al die consumenten
‘arm’ gas, dat geïmporteerd wordt uit het noorden van
Nederland. Die gasreserves raken echter uitgeput. Daarom
heeft de Nederlandse overheid beslist om de export
van gas volledig te stoppen in 2030. Arm gas moet dus
bij heel wat Belgische gezinnen en bedrijven vervangen
worden door ‘rijk’ gas, dat zal worden geïmporteerd uit
andere landen.
Wie omschakelt, wordt verwittigd
Alle consumenten die zullen omschakelen van arm naar
rijk gas moeten hun toestellen laten nakijken en, indien
nodig, laten bijregelen of vervangen. Als je omschakelt,
zal je tijdig op de hoogte worden gebracht door je
distributienetbeheerder Fluvius en/of je gasleverancier.
INFO www.gasverandert.be

NIEUW LEVEN VOOR OUDE LANDBOUWSCHATTEN
Heb jij oude landbouwwerktuigen staan,
ben je in het bezit van documentatie over
oude landbouwtechnieken of woon je in
een historische hoeve? Duik in je schuur,
kruip op zolder of graaf herinneringen
op en help Erfgoed Voorkempen bij de
inventarisatie van het agrarisch erfgoed
in onze regio. We achterhalen samen
met jou de oorsprong en betekenis van
je object. Het project ‘Klein maar (Erf)
goed’ van Erfgoed Voorkempen wil de
oude werktuigen in kaart brengen, indien
nodig herstellen en toegankelijk maken.

INFO Erfgoed Voorkempen,
ellen.decraene@rldv.be,
03 312 87 10, 0475 22 16 98

IN BRECHT
Foto’s inzenden kan
nog tot 29 augustus
www.brecht.be/boerenbuiten

Openlucht rommelmarkt
DATUM zo. 1 augustus 2021
UUR van 10.00 tot 17.00 uur
LOCATIE Max Wildiersplein
INFO Rocky Events, 0472 83 55 09

Jeugd viswedstrijd
Dag van de jeugd, viswedstrijd in 2
leeftijdsgroepen: van 6 jaar tot 11 jaar en
van 12 jaar tot 16 jaar. Gratis deelname
en iedereen heeft prijs.
DATUM do. 19 augustus 2021

Zomerbar Chiro Brecht
Chiro Brecht organiseert Zomerbar 2021
voor jong en oud met kinderdorp en een
beachvolleybaltoernooi op zondag.
DATUM van wo. 4 tot zo. 8 augustus 2021
UUR van 13.00 tot 23.45 uur
LOCATIE Chiropleintje Brecht, Tilburgbaan 39
INFO Chiro Brecht, www.chirobrecht.be

UUR van 18.00 tot 20.30 uur

ma

02/08

Parkhappening
op het plein

LOCATIE De Sardinnekes, Oostmallebaan 80a
INFO Visclub De Sardinnekes,
0471 86 36 89 of leoann@skynet.be

Breakout Party /The Roaring 21
Breakout Party 21 op 20 augustus: een
avondfeest met de beste DJ's en hits &
beats van dit moment. The Roaring 21 op
21 augustus: een avondfeest met de beste
dansplaten van vroeger.

Laatste parkhappening van
2021 met Jean & Les Flamands.
Deze groep leert het volk terug
hun eigen liedjes zingen. De
5 apostelen van het levenslied
trekken ten strijde tegen
bodemloze, fletse pop en brengen
je Nederlandstalige songs die
in ons collectief geheugen
gegraveerd staan. Laat uw gêne
thuis en zing luidkeels mee!

DATUM vr. 20 augustus en za. 21
UUR vanaf 21.00 uur
LOCATIE Parking Bethaniënlei 2
INFO 2960db, https://2960db.tickoweb.be

PHappening
ARK

BRECHT 2021

Kunst 2960

Wielerwedstrijd groot Brecht

Voor het tiende jaar op rij organiseert
Curieus dit evenement waar beeldende
kunstenaars gratis een podium krijgen
om hun werken in open lucht tentoon te
stellen.

Wielerwedstrijd uitsluitend voor
wielertoeristen aangesloten bij een
erkende wielertoeristenclub in Brecht
en die geen koers of daglicentie gehad
hebben het afgelopen jaar.

DATUM zo. 8 augustus 2021

DATUM za. 21 augustus 2021

UUR van 11.00 tot 17.00 uur

UUR van 16.00 tot 18.00 uur

LOCATIE Lochtenbergplein

LOCATIE Vertrek aan café De Stapelhoef,

INFO Curieus Brecht, 03 502 40 32,

Veldstraat

walter.vandecraen@telenet.be

INFO WTC Mastentop, www.mastentop.be

OP HE T PL EI N

MAANDAG 19 JULI
t Aksident
MAANDAG 26 JULI
Wezz XL
MAANDAG 2 AUGUSTUS
Jean & Les Flamands

IN KO M GRAT IS
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WWW.P A R K HA P P E N I N G -B R E CHT .B E

Parkhappening op het plein Brecht 2021_V1.indd 1

VU: Vriendenkring personeel gemeente Brecht vzw

augustus 2021
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DATUM ma. 2 augustus 2021
UUR vanaf 19.00 uur
LOCATIE Gemeenteplaats
INFO Vriendenkring gemeentepersoneel
Brecht, www.parkhappening-brecht.be
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WORKSHOP: MENEERTJE
TEELEPEL - LEPELSNIJDEN
Zaterdag 18 september 2021 • 10.30 tot 17.30 uur
GC Jan van der Noot • € 65
Het is een geweldig gevoel om zelf een lepel te
kunnen maken en gebruiken uit het hout dat de
natuur ons geeft, enkel en alleen met jouw handen,
een bijl en enkele messen! Je leert alles over de
verschillende houtsoorten die je kan gebruiken, de
basistechnieken voor het veilig werken met mes
en bijl en de stappen bij het maken van een lepel.
Je hebt voor deze workshops geen ervaring nodig
met houtbewerking. Je gaat naar huis met een
zelfgemaakte lepel!

VOORSTELLING:
SENNE GUNS - OPUS 3
8

meneertjeteelepel

Vrijdag 3 september 2021 • 20.15 uur
OC Sint-Lenaarts • € 16 / € 18
Opus 3” is een cabaret-debuut waarin pianist
en zanger Senne Guns kleine verhalen vertelt en
grote dromen filosofeert, terwijl hij tussendoor
de muziek èn zichzelf fileert. "De Goudvis” wordt
oud en kleine kinderen worden groot. Hoe deed
Mozart dat in godsnaam, een requiem componeren
en tegelijkertijd de wasmachine aansluiten terwijl
Wolfgang Junior de kamer bijeen krijste?

WORKSHOP:
VELT – EETBARE BLOEMEN
Zaterdag 4 september 2021 • 10.00 uur
‘t Meyhofke, Hoekstraat 2960 Brecht • gratis
Eetbare bloemen mogen zeker niet ontbreken in de
tuin. Geen tuin, geen probleem. Enkele potten op
je terras of voor het raam maken al een wereld van
verschil. Annick vertelt honderduit over hoe ze te
gebruiken in de keuken en hoe gerechten niet alleen
mooi maar ook lekker worden.
VELT_VZW

WORKSHOP: CONCEPT K
FLORAL HOOPS
Donderdag 30 september 2021 • 19.30 uur
Kapel Oude Klooster • € 45

Droogbloemen, ze zijn alomtegenwoordig. Wil je
jouw interieur pimpen met een duurzame eigen
bloemencreatie, dan is deze workshop wat je zoekt.
Er is een ruime keuze aan bloemen, zowel vers als
gedroogd, verschillende groensoorten,...Alles droogt
mooi in waardoor je nog lang kan nagenieten van
jouw floralhoop. Geen groene vingers? Geen stress,
ook zonder ervaring ga je sowieso met een geslaagd
resultaat naar huis.
conceptk.be

