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PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM MALLE  
ALS VACCINATIECENTRUM
Het Provinciaal Vormingscentrum in Malle 
(Smekenstraat 61, 2390 Malle) wordt ingericht 
tot vaccinatiecentrum voor onze eerstelijnszone 
Voorkempen. Het zal alle inwoners van Brecht, 
Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel 
ontvangen om hun coronavaccin te krijgen volgens 
het faseplan. De locatie is zowel logistiek als financieel 
een weloverwogen keuze. Het gebouw kan meteen 
in gebruik genomen worden, er is voldoende ruimte 
en heel wat materiaal is er al voor handen, wat de 
logistieke voorbereidingen vereenvoudigt. Bovendien is 
het vlot bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als 
de auto en heeft het een ruime parking. De gemeente 

Brecht wil voor de vaccinatie zo dicht mogelijk naar 
de burger gaan en zal dus maximaal inzetten op 
mobiliteit om de inwoners tot daar te krijgen. Hou voor 
verdere informatie de website  www.brecht.be en de 
gemeentelijke facebookpagina   
www.facebook.com/gemeentebrecht in de gaten. 

WWW.LAATJEVACCINEREN.BE
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de covid-
19-pandemie achter ons te laten. Wil jij terug 
gewoon met vrienden je verjaardag vieren, je (groot)
ouders knuffelen, op café of restaurant gaan of naar 
een concert of het voetbalstadion? Vaccinatie kan 
voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. 
Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet voor 
jezelf alleen, maar ook voor elkaar. 

Wie wanneer een vaccin zal krijgen is opgedeeld in 
fasen. Op www.laatjevaccineren.be staat meer info 
over de volgorde van vaccineren. Je zal opgeroepen 
worden en krijgt de komende weken nog meer 
concrete informatie.
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LAAT JE VACCINEREN! 

INFO corona@brecht.be, 0800 23 310, www.brecht.be 

Plaats een regenwaterton 
 
Plaats een regenwaterton en gebruik het regenwater voor je planten, tuin en het 
schoonmaken van je wagen of fiets. Regenwater is zacht en goed voor je planten, 
bovendien bespaar je zo op drinkbaar kraantjeswater. Vanaf 2021 kan je via IGEAN 
een regenwaterton van goede kwaliteit en aan een voordelige prijs aankopen. 

INFO www.igean.be/regenwatertonnen



NIEUWE  
VACATURE: 
OMGEVINGSAMBTENAAR
Contractueel, A1a-A3a - 38/38u  
(met aanleg van een werfreserve van één jaar)
Je taak:

• Je bent als expert omgevingsambtenaar 
medeverantwoordelijk voor de complexere 
omgevingsvergunningen. Je bent in staat op basis van 
de nodige adviezen en eigen visie standpunten en 
ontwerpbeslissingen voor te leggen aan het college. 
Je bent een teamspeler en betrekt de rechtstreekse 
collega’s van de dienst bij dossiers met een structurele 
impact of dossiers die een precedentswaarde hebben. 

• Je bent in staat oplossingsgericht te denken, waarbij 
een gezonde pragmatische blik, binnen het wetgevend 
kader belangrijk is.

• Je bent, samen met de coördinator ruimtelijke 
ontwikkeling, mede verantwoordelijk voor de 
operationele werking van de dienst omgeving. Dit 
impliceert dat je als ruggensteun fungeert voor 
de rechtstreekse collega’s in de dagdagelijkse 
werking. Je helpt collega’s verder bij vragen, kan 
mogelijkheden aanreiken, of helpt hen bepaalde 
knopen door te hakken. 

Aanwervingsvoorwaarden:
• Bachelordiploma 
• Basiskennis van ruimtelijke ordening verworven 

door minimaal 2 jaar aantoonbare relevante 
beroepservaring inzake stedenbouw, ruimtelijke 
ordening, ruimtelijke planning of milieu 

• Slagen in de selectieprocedure (schriftelijke proef, 
mondelinge proef, niveauproef) 

Ons aanbod:
• De kans om met je bachelordiploma toch 

omgevingsambtenaar te worden; 
• een voltijdse contractuele functie voor onbepaalde 

duur met glijtijden;

• een bruto-aanvangswedde tussen € 3.170 en  €  4.461 
per maand afhankelijk van je relevante ervaring;

• een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques t.w.v. € 8, 
gratis hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling 
van openbaar vervoer indien gebruikt voor woon/
werkverkeer; fietsvergoeding van € 0,23 per km;

• erg vlotte bereikbaarheid (station vlakbij);
• mogelijkheid om deels van thuis uit te werken;
• deel uitmaken van #teambrecht, vaak omschreven als 

één grote familie;
• een management dat je gewoon kan aanspreken met 

Annemie, Sven, Els, Ben,…;
• tal van projecten liggen op de afdeling te wachten: 

opmaak beleidsplan, ontwikkeling stationsomgeving, 
hoe landbouwareaal verder verfijnen, opmaak 
bouwcode;

• een verantwoordelijke die je vrijheid geeft, je inzet op 
je sterkten en stimuleert dat je in overleg treedt met 
andere gemeenten;

• de infobundel met vermelding van functiebeschrijving, 
toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je 
raadplegen op www.brecht.be/vacatures. 

Interesse?
Stuur dan je cv (met duidelijke vermelding 
van relevante beroepservaring), kopie van je 
diploma uiterlijk op 16 februari 2021 om 12.00 
uur ‘s middags naar sollicitaties@brecht.be of 
naar college van burgemeester en schepenen, 
Gemeentepark 1, 2960 Brecht. Tevens 
verwachten we een uittreksel strafregister uiterlijk 
op 19 februari om 12.00 uur ’s middags.
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Nieuws uit de bib
Voorlezen tijdens corona
Voorlezen is leuk, gezellig én leerrijk! Vanaf nu kan je 
ook vanuit je woonkamer naar een verhaal luisteren en 
een leuk knutselwerkje maken. Surf naar https://brecht.
bibliotheek.be/agenda/nieuw-voorlezen-tijdens-corona 
om de filmpjes en de knutselactiviteit te ontdekken. 
Heb jij één van de knutselwerkjes thuis uitgeprobeerd? 
Dat willen we graag zien! Stuur er gerust een foto van 
naar info@bibliotheekbrecht.be.

Poëzieweek
Van 28 januari tot 3 februari staat poëzie in de kijker. 
Kom tijdens de poëzieweek langs in de bib voor een 
speciale poëtische verrassing! Meer info volgt op de 
website en Facebookpagina van de bibliotheek.

Boekenverkoop: sla je slag!
Vanaf 1 februari kan je in de drie bibliotheekfilialen 
terecht voor de boekenverkoop. Kom snuffelen tussen 
de kinderboeken, romans en informatieve boeken. 
Daarnaast hebben we ook een beperkt aanbod dvd’s, 
cd’s en games. De prijzen variëren, maar je hebt 
bijvoorbeeld al een boek voor 50 cent of drie boeken 
voor 1 euro. Meer info bij de bibmedewerkers.

BESCHERM NIET 
ALLEEN JEZELF 
TEGEN DE KOU!
De winter is in het land: tijd voor 
mutsen, sjaals en handschoenen. Maar 
denk ook even aan je watermeter! 
Water heeft de bijzondere eigenschap 
dat het bij bevriezing uitzet. Bij 
watermeters en waterleidingen kunnen 
bij uitzetting van het ijs scheurtjes in 
de leidingen ontstaan. Gevolg: lekken 
in de waterleiding met eventueel 
waterschade.                                                                                                        

Enkele tips: 
• scherm de leidingen af van de tocht 

van ramen, deuren of kelderluiken;

• breng beschermende isolatie 
aan tussen de buitenmuur en de 
waterleiding;

• breng bij extreme koude isolatie aan 
rond de leidingen zelf;

• draai, vòòr je de woning voor 
een langere periode verlaat, 
de hoofdkraan dicht. Laat de 
binnenleidingen leeglopen. Stilstaand 
water bevriest immers sneller.

Let op: bij een langere koude periode 
is isoleren alleen niet voldoende. Zorg 
dan voor voldoende verwarming. Is 
jouw leiding toch bevroren, maar niet 
gescheurd, probeer ze dan geleidelijk 
te ontdooien. Stel je een leidingbreuk 
vast, sluit dan onmiddellijk de hoofdkaan 
af en raadpleeg een loodgieter voor 
de herstelling. Bevindt de lek zich op 
het gedeelte van de Pidpa-leiding, of 
is de watermeter zelf stukgevroren, 
contacteer Pidpa dan op 0800 90 300.

NIEUW GEMEENTERAADSLID:  
PIETER PORIAU
Op de gemeenteraad van 14 januari 2021 legde Pieter 
Poriau zijn eed af als nieuw gemeenteraadslid
voor N-VA. Hij vervangt Nathalie Mannaerts tot eind 
september 2021.
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Tijdens verschillende controles de afgelopen jaren in de 
Leeuwerk is vastgesteld dat vele bestaande betonnen 
wegdekplaten barsten vertonen of gescheurd zijn. 
De Leeuwerk is een weg met veel landelijk vervoer. 
Daarom heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen 
om deze te vernieuwen volgens een nieuwe methode. 
Die zorgt ervoor dat de uitvoeringstermijn veel korter 
is, met zo min mogelijk hinder. De werken worden 
uitgevoerd in de zomer van 2021. 
 
Bestaande betonplaten als onderfundering
De bestaande betonplaten zullen kapot worden 
gebeukt met een speciale machine. De verbrijzelde 
platen blijven zitten en zorgen zo voor een goede 
onderfundering. Vervolgens wordt hierop een 
gewapende asfaltafwerking voorzien. Langs beide 
zijkanten wordt (op de plaatsen waar het mogelijk is) 
een strook steenpuin voorzien als uitwijkzone. Enkel 
op sommige plaatsen waar de betonplaat nu reeds te 
veel onregelmatigheden vertoont, zal de plaat volledig 
worden uitgebroken.

Werken in fases
De werken worden uitgevoerd in verschillende fases, 
met verkeershinder als gevolg. Je volgt daarom de 
aangeduide omleiding. Enkel bij het plaatsen van het 
wapeningsnet en de lagen asfalt mag het nieuwe 
wegdek ook door het plaatselijk verkeer niet gebruikt 
worden. Door het werk in maximum 3 fases te 
verdelen, zorgen we ervoor dat bedrijven bereikbaar 
blijven.
 
In de gemeenteraad van 14 januari 2021 zijn de 
lastvoorwaarden goedgekeurd voor aanstelling van 
een aannemer. Zodra de externe aannemer gekend 
is, zal er terug contact opgenomen worden met de 
aanpalenden.

WERKEN DE LEEUWERK

INFO technische dienst, Van Pulstraat 15, 03 660 17 20  
of iris.segers@brecht.be

In kader van de campagne ‘Paraat voor de schoolstraat’ 
deed de Vlaamse Overheid een oproep naar scholen 
om schoolstraten te organiseren. Op die manier 
wordt gestreefd naar gezonde en aangename 
schoolomgevingen met betere luchtkwaliteit, kansen 
voor vergroening, sociaal contact, beweging, duurzame 
verplaatsingen en verkeersveiligheid. Maria Middelares 
doet mee. 

De Toekomstlaan – aan de achterzijde van de 
school Maria Middelares – is nu een schoolstraat 
en wordt dus aan het begin en einde van elke 
schooldag gedurende een half uur afgesloten. In de 
schoolstraten is de openbare weg voorbehouden 

voor voetgangers, rijwielen en speed pedelecs. 
Alleen prioritaire voertuigen (bijvoorbeeld politie, 
brandweer) en voertuigen in het bezit van een 
vergunning, hebben toegang tot de schoolstraat. 
Wie toch met de auto komt, kan deze parkeren op de 
parking in de Vaartlaan en van daaruit te voet verder 
gaan. Deze parking ligt op enkele minuten wandelen 
van de schoolpoort. 

Wij testen deze schoolstraat van 18 januari tot 30 juni 
2021. De straat is tijdens die periode afgesloten op 
schooldagen van 08.15 tot 08.45 uur en van 15.20 tot 
15.50 uur (ma., di., do., vr.) en van 11.45 tot 12.15 uur 
(wo.). Na de test bekijken we samen wat goed was en 
wat beter kan. Bij een positieve evaluatie, kunnen we 
nadenken over een definitieve invoering.

INFO www.paraatvoordeschoolstraat.be

Toekomstlaan wordt schoolstraat


