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Vragen over wonen? Neem contact op met het woonloket 
 
Als inwoner van Boortmeerbeek kan je sinds vorig jaar terecht bij het woonloket met al je vragen over wonen. Wil je 
graag weten of je premies kan krijgen voor het (ver)bouwen, (ver)huren of (ver)kopen van je woning? Wil je meer 
weten over huren en verhuren, levenslang en aanpasbaar wonen, energiebewust wonen, sociaal huren, sociaal kopen, 
sociaal lenen of heb je andere woonvragen?  Aarzel dan niet om contact op te nemen met de medewerkers van het 
woonloket.  
 
Je kan op afspraak langskomen bij het woonloket op dinsdagvoormiddag van 9u tot 12u of woensdag van 9u tot 12u 
en van 13u tot 16u in het gemeentehuis van Boortmeerbeek. Ben je minder mobiel dan kan er indien nodig een 
afspraak gemaakt worden bij jou thuis. 
 
Contactgegevens: 
woonconsulente Tine Bergmans: 0496 25 85 29 – woonloket@boortmeerbeek.be 

 
Woningkwaliteit en leegstand 
 
De gemeente neemt ook een rol op inzake woningkwaliteit en het opsporen van leegstaande woningen en panden. 
Heb je bijvoorbeeld als buur of huurder klachten over een bepaalde woning (leegstaand, woningkwaliteit laat te 
wensen over, …), dan kan je dit melden. Naar aanleiding van een melding of klacht inzake woningkwaliteitsproblemen  
kan de woningkwaliteitsadviseur vooronderzoeken uitvoeren.  
 
Wijst een vooronderzoek op  een mogelijke ongeschikt- of onbewoonbaarheid door kwaliteitsproblemen in de woning 
dan kan een procedure tot ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsverklaring opgestart worden. Wijst het op een 
mogelijke leegstand kan de woning opgenomen worden op de leegstandsinventaris. De woningkwaliteitsadviseur kan 
op verzoek ook conformiteitsonderzoeken uitvoeren en geeft aan woningeigenaars advies over woningkwaliteit in 
functie van verhuur. 
 
Contactgegevens:  
woningkwaliteits- en leegstandsadviseur Frederike Weigelt: 0498 17 32 98 – woningkwaliteit@boortmeerbeek.be 
 
Veelgestelde vragen i.v.m. woningkwaliteit vind je terug op de website van de gemeente: 
 www.boortmeerbeek.be/woningkwaliteit-2 
 

WOONLOKET BOORTMEERBEEK 

Sinds een jaar zijn de medewerkers van het woonloket, verbonden aan IGO, actief in 

onze gemeente. Bij hen kan je terecht met al je vragen over wonen.  Al heel wat 

inwoners hebben de weg naar het woonloket gevonden, maar wij geven  graag nog 

een overzicht met welke vragen je bij hen terecht kan.  

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
mailto:woningkwaliteit@boortmeerbeek.be
http://www.boortmeerbeek.be/
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Infosessies rond wonen dit najaar 
 

 Dinsdag 10 september 2019, 14u-16u: gratis infonamiddag levenslang comfortabel wonen, WZC De 

Ravestein in Boortmeerbeek (meer info en inschrijven via woonloket@boortmeerbeek.be of 0496 25 85 29). 

 Dinsdag 1 oktober 2019, 19u30: gratis DUBO-infosessie isoleren van daken, zaal Lindebloesem in Tremelo 
(meer info en inschrijven via www.vormingplusob.be/energiefit-avond-isoleren-van-hellende-en-platte-daken-2). 

 Dinsdag 8 oktober 2019, 19u30: gratis DUBO-infosessie zonnepanelen, raadzaal gemeentehuis 

Boortmeerbeek (meer info en inschrijven via www.vormingplusob.be/energiefit-avond-pv-zin-en-onzin). 

 Dinsdag 12 november 2019, 19u30: gratis infosessie ventileren en verluchten, raadzaal gemeentehuis 

Keerbergen (meer info via woningkwaliteit@boortmeerbeek.be of 0498 17 32 98). 

 Dinsdag 19 november 2019, 20u: gratis infoavond provinciaal groepsaanbod, raadzaal gemeentehuis 

Boortmeerbeek (meer info via www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop of 0496 25 85 29). 

 Er zal dit najaar ook nog een infoavond georganiseerd worden over verhuren. Meer info daarover volgt later. 
 
Deze dienstverlening is een onderdeel van een samenwerking tussen de gemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo, met de steun 
van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen. 

 

Aanbod gratis energiescans 
 

Wil je graag minder betalen voor energie maar heb je het financieel niet zo breed? Misschien kom je in aanmerking 

voor een gratis energiescan. Deze energiescan is een huisbezoek waarbij een energiesnoeier bij jou thuis langskomt 

en op zoek gaat naar nutteloos energieverbruik. De energiesnoeier zal tips geven om energie te besparen. Dat is niet 

alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee! 

Mensen die recht hebben op een gratis energiescan ontvangen van de energiesnoeier tevens een spaarpakket ter 

waarde van 25 euro. Dat kunnen bijvoorbeeld tochtstrips zijn, radiatorfolie, een spaardoucheknop of LED-lampen. Na 

afloop krijg je nog een verslag van de energiescan toegestuurd. De energiescan is gratis wanneer je behoort tot één 

van de doelgroepen. Meer informatie daarover vind je op www.energiesnoeiers.net/energiescan.html of informeer 

ernaar bij het woonloket (0496 25 85 29 – woonloket@boortmeerbeek.be). 

 

Een energiescan aanvragen kan via www.energiesnoeiers.net/energiescanaanvragen.html, 0496 25 85 03 of 

energiesnoeiers@igo.be.   

                                                           

Energiezuinig verbouwd? Niet vergeten: premie aanvragen! 
 

De Vlaamse overheid kent via de netbeheerder Fluvius premies toe aan wie het dak, de muren of de vloer van zijn 

woning isoleert, hoogrendementsbeglazing plaatst of een zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler 

installeert. Er is ook een totaalrenovatiebonus voor wie minstens 3 investeringen uitvoert in een periode van 5 jaar. 

Bovendien is er een overkoepelende Vlaamse renovatiepremie voor eigenaars-bewoners die een woning van minstens 

30 jaar oud willen renoveren of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.  

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
https://www.vormingplusob.be/energiefit-avond-isoleren-van-hellende-en-platte-daken-2
https://www.vormingplusob.be/energiefit-avond-pv-zin-en-onzin
mailto:woningkwaliteit@boortmeerbeek.be
http://www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop
http://www.energiesnoeiers.net/energiescan.html
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
http://www.energiesnoeiers.net/energiescanaanvragen.html
mailto:energiesnoeiers@igo.be
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Provinciale groepsaankopen helpen energie te besparen 
 

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de provinciale groepsaankopen geven de provincie Vlaams-

Brabant, IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de gemeenten je graag een duwtje in de rug. 

Al zo’n 1.250 gezinnen voerden energetische renovaties uit via deze groepsaankopen.  Je kan als inwoner van Vlaams-

Brabant intekenen op een groepsaanbod voor zonnepanelen,  dak- of muurisolatie,  isolerende ramen, 

warmtepompen of warmtepompboiler. Grijp deze kans om je woning nog beter te isoleren en je wooncomfort te laten 

stijgen. 

Wat maakt de provinciale groepsaankopen zo uniek? 

IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor de gemeente Boortmeerbeek lokale 

aannemers en installateurs. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan centraal.  

Kiezen voor de provinciale groepsaankopen is drie keer winnen. Niet alleen stoot je minder CO2 uit en bespaar je op 

je energiefactuur, je helpt ook onze lokale economie bloeien.  

Interesse?  

Ben je overtuigd van deze groepsaankopen? Schrijf je dan snel in en maak vrijblijvend een afspraak. De aannemer 

komt langs, verzamelt de nodige gegevens en maakt een individuele offerte op maat.  

Meer info en intekenen: www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen 

Gratis infoavond  

Heb je nog vragen of wens je nog meer informatie?  

Kom vrijblijvend naar de infosessie.  Je krijgt er meer info over de aanpak, mogelijke premies en leningen en kan er 

kennismaken met de geselecteerde aannemer. De infoavond in Boortmeerbeek vindt plaats op dinsdag 19 

november 2019 om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis (Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek). 

Meer info: woonloket@boortmeerbeek.be - 0496 25 85 29. 

Neem contact op met het woonloket voor meer informatie over de 

mogelijkheden om een premie aan te vragen als je wil renoveren 

en investeren in energiebesparing 

(woonloket@boortmeerbeek.be – 0496 25 85 29). 

Bij het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-

Brabant kan je als inwoner van Boortmeerbeek terecht voor gratis 

duurzaam (ver)bouwadvies (steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be – 

016 23 26 49). 

 Als je aan een aantal voorwaarden voldoet, kan je een renteloze Vlaamse energielening aanvragen voor 

energiebesparende investeringen. Meer informatie daarover vind je op www.energielening-igo.be of neem 

contact op met het woonloket. (Let op: geld lenen, kost ook geld). 

 

http://www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
mailto:steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be
http://www.energielening-igo.be/
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Huurhuis isoleren? Een goede zaak en fluitje van een cent.  

    

Meer info: 

Neem contact op met het woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be - 0496 25 85 29 of 0498 17 32 98)  

of neem even een kijkje op de website www.huur-en-isolatiepremie.be. 

 

De Klimaatmobiel komt naar Boortmeerbeek Feest! 
 

De Klimaatmobiel komt in september naar Boortmeerbeek Feest! Je kan in de Klimaatmobiel terecht bij een 
benovatiecoach voor informatie over: 

 energiebesparende maatregelen die het comfort van je woning verhogen 
 een benovatiebegeleidingstraject met de hulp van een benovatiecoach 
 energiepremies en leningen 
 de provinciale groepsaankopen 
 mogelijkheden om via een burgercoöperatie te investeren in hernieuwbare energie 
 andere klimaatacties  

 
Heb je benovatieplannen? Kom dan zeker eens een bezoekje brengen aan de Klimaatmobiel!  
 
Je vindt de Klimaatmobiel op de volgende locaties: 

 Zondag 1 september 2019 aan de sporthal tijdens Boortmeerbeek Feest van 14u tot 18u 
 Maandag 2 september 2019 aan het gemeentehuis in Boortmeerbeek van 18u tot 20u  
 Dinsdag 3 september 2019 aan de BIB in Schiplaken van 17u30 tot 20u 
 Woensdag 4 september 2019 aan de BIB in Schiplaken van 13u tot 16u30 
 Donderdag 5 september 2019 op het dorpsplein in Hever van 18u tot 20u 
 Vrijdag 6 september 2019 op het dorpsplein in Hever van 16u tot 18u 

 

Meer weten? 

Neem een kijkje op www.vlaamsbrabant.be/benovatiecoach of neem contact op met het woonloket 
0496 25 85 29, woonloket@boortmeerbeek.be.  
Dit initiatief is een samenwerking tussen de gemeente, de provincie Vlaams -Brabant en IGO.  

Woon je als huurder in een woning die nog niet of slecht geïsoleerd is? 

Of ben je verhuurder van zo’n woning? Let op, want dakisolatie is 

verplicht vanaf 2020 en hoogrendementsglas wordt in 2023 een 

verplichting! Om verhuurders daarbij een handje te helpen en kwetsbare 

huurders een duwtje in de rug te geven, heeft de Vlaamse overheid de 

huur- en isolatiepremies in het leven geroepen. Dankzij dit initiatief 

kunnen verhuurders die hun woning verhuren aan mensen die tot een 

kwetsbare doelgroep behoren een extra hoge premie krijgen voor 

investeringen in dakisolatie, hoogrendementsglas en/of 

spouwmuurisolatie. Als huurder hoef je niets te doen en ook voor de 

verhuurder wordt al het werk uit handen genomen. Een projectpromotor 

begeleidt immers het hele project. 

 

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
http://www.huur-en-isolatiepremie.be/
http://www.vlaamsbrabant.be/benovatiecoach
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be

