
NIEUWSBRIEF          JUNI 2019 

WOENSDAG 19 JUNI 2019 OM 19 UUR 

RAVESTEINPARK 

 

 

NIEUWSBRIEF          JUNI 2019 

KOM NAAR DE START VAN ONZE RONDE TAFEL VAN HET KLIMAAT! 

ZONDAG 16 JUNI 2019 

KLIMAAT-MIS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Volg je het nieuws over het klimaat met stijgende verbazing of ben je het 
intussen wel beu gehoord? 

 Ben je bezorgd om de toekomst van je kinderen en kleinkinderen of denk je 
dat het niet zo een vaart zal lopen? 

 Deel je je ongezouten mening op facebook of voeg je ook de daad bij het 
woord? 

 Vind je dat we in onze gemeente goed bezig zijn of ben je daar niet zo zeker 
van? 

 Ligt de oplossing volgens jou bij de overheid of kunnen we als gewone burger 
een verschil maken? 

 Ben je al jaren klimaatbewust bezig maar twijfel je of dat wel genoeg is? 
 Sta je klaar om in actie te schieten of denk je dat je er zelf toch niets aan kan 

doen? 
 Barst je van ideeën maar heb je geen tijd om ze alleen in de wereld te zetten? 
 Wil je wel iets doen maar weet je niet waar je kan starten? 

 

 

 



KICK-OFF WOENSDAG 19 JUNI 2019 
EEN TOEKOMSTVISIE 

VOOR BOORTMEERBEEK  

Door de jaren heen heeft Boortmeerbeek zich ontwikkeld van een landelijke 
gemeente tot een gebied met een verstedelijkt karakter. Vandaag wordt de 

gemeente geconfronteerd met een aantal ruimtelijke knelpunten zoals 
onveilige fietsverbindingen of een sterke verappartementisering. Ontwerpers 
hebben verschillende pistes uitgedacht om deze op te lossen. De gemeente 
Boortmeerbeek wil deze pistes graag met jullie terugkoppelen. We zijn zeer 

benieuwd naar uw mening en wensen! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelieve je aanwezigheid ten laatste op maandag 17 juni 2019 te bevestigen via 
info@boortmeerbeek.be zodat we voldoende plaatsen en drankjes  

kunnen voorzien. 

 

 

 

Hoe kunnen onze kinderen en  
kleinkinderen op een veilige manier  

naar school fietsen? 
 
 

Hebben ze bossen en weiden om in te  
spelen?  

 

Hoe zullen hun ouders en grootouders  
in de toekomst comfortabel wonen? 

 

Hoe gaan we om  
met appartementisering?  

 

Iedereen van harte welkom 
Deelname is gratis 

 

19.00 uur 
Verwelkoming burgemeester Karin 
Derua 

 
19.15 uur 
Inleiding door schepen van 
Ruimtelijke Ordening Hans De Locht 
 
 
19.30 uur 
Toelichting visie door ontwerpteam 
Atelier Romain 

 
20.00 uur 
Vragen en ideeën uitwisselen bij een 
drankje 

 

MAAK EEN VERSCHIL! 

Kom naar onze “klimaat-mis”, de opstart van de Ronde Tafel van het Klimaat van 
Boortmeerbeek en laat je stem horen, laat je inspireren en zet mee de richting uit.  

 

 

 

 

 

 

Het klimaatactieplan dat wij als gemeente in 2015 onderschreven was een 1ste belangrijke 
stap. Onze klimaatraad en de eerste werkgroepen werden opgericht. Zie 
https://www.boortmeerbeek.be/klimaatactieplan-gemeente-boortmeerbeek en 
https://www.boortmeerbeek.be/opstart-klimaatraad-en-werkgroepen-groot-succes-  

Intussen gebeurt er al heel wat in onze gemeente, denk maar aan de thermografische 
luchtfoto’s,  de wandelingen in het kader van de nacht van de duisternis, de jaarlijkse 
zwerfvuilactie, de uitlening van energiemeters, energiescans, laadpalen voor elektrische 
wagens, energierenovaties, het recent opgestarte TERTS-project voor bedrijven,… 

En we kunnen nog veel meer doen. We kunnen met nog meer mensen onze schouders 
hieronder zetten. Het klimaat belangt iedereen aan.  

Met dit initiatief steunt het gemeentebestuur een burgerparticipatietraject dat het komende 
jaar professioneel wordt begeleid. De Ronde Tafel wil inwoners samenbrengen om elkaar te 
inspireren met ideeën en met initiatieven in onze eigen gemeente en in andere gemeenten 
(in binnen- en buitenland). De inwoners beslissen zelf via de Ronde Tafel welke projecten 
welke financiële steun krijgen. We mikken daarbij vooral op kleinere projecten die mensen 
sensibiliseren, met een budget van 300 tot 500 euro per project.  

Iedereen (burgers, verenigingen, scholen, wijken, ondernemingen,... – ook kinderen) is meer 
dan welkom om mee te doen! 

 

(*) Dit is een gezamenlijk initiatief van Interleuven en de gemeente Boortmeerbeek en zal 
begeleid worden door een team van Möbius/2BeFutureFit 

 

Wanneer: ontvangst met ontbijt om 9.15 uur, start om 10 uur (einde rond 12 uur) 

Waar: Onze-Lieve-Vrouw-Kerk van Hever (Donk 1) 

Inschrijven: gelieve je deelname ten laatste op 12 juni 2019 te bevestigen via 
klimaat@boortmeerbeek.be of 015/51 11 45 - optie 2 als je mee wenst te 
ontbijten, zodat we voldoende broodjes kunnen voorzien. Alle aanwezigen 
ontvangen een leuke attentie. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Het klimaatactieplan dat wij als gemeente in 2015 onderschreven was een 1ste 
belangrijke stap. Onze klimaatraad en de eerste werkgroepen werden opgericht. Zie 
https://www.boortmeerbeek.be/klimaatactieplan-gemeente-boortmeerbeek en 
https://www.boortmeerbeek.be/opstart-klimaatraad-en-werkgroepen-groot-succes-  

Intussen gebeurt er al heel wat in onze gemeente, denk maar aan de 
thermografische luchtfoto’s,  de wandelingen in het kader van de nacht van de 
duisternis, de jaarlijkse zwerfvuilactie, de uitlening van energiemeters, energiescans, 
laadpalen voor elektrische wagens, energierenovaties, het recent opgestarte TERTS-
project voor bedrijven,… 

En we kunnen nog veel meer doen. We kunnen met nog meer mensen onze 
schouders hieronder zetten. Het klimaat belangt iedereen aan.  

Met dit initiatief steunt het gemeentebestuur een burgerparticipatietraject dat het 
komende jaar professioneel wordt begeleid. De Ronde Tafel wil inwoners 
samenbrengen om elkaar te inspireren met ideeën en met initiatieven in onze eigen 
gemeente en in andere gemeenten (in binnen- en buitenland). De inwoners beslissen 
zelf via de Ronde Tafel welke projecten welke financiële steun krijgen. We mikken 
daarbij vooral op kleinere projecten die mensen sensibiliseren, met een budget van 
300 tot 500 euro per project.  

Iedereen (burgers, verenigingen, scholen, wijken, ondernemingen,... – ook kinderen) 
is meer dan welkom om mee te doen! 

 
(*) Dit is een gezamenlijk initiatief van Interleuven en de gemeente Boortmeerbeek 
en zal begeleid worden door een team van Möbius/2BeFutureFit 

 

Wanneer: ontvangst met ontbijt om 9.15 uur, start om 10 uur (einde rond 
12 uur) 

Waar: Onze-Lieve-Vrouw-Kerk van Hever (Donk 1) 
Inschrijven: gelieve je deelname ten laatste op 12 juni 2019 te 
bevestigen via klimaat@boortmeerbeek.be of 015/51 11 45 - optie 2 als je 
mee wenst te ontbijten, zodat we voldoende broodjes kunnen voorzien. Alle 
aanwezigen ontvangen een leuke attentie. 

 

 

       




