
________________________________________________________________________________________________ 

Openingsuren gemeentehuis:  maandag  8.30 – 12 uur & 18 – 20 uur woensdag 8.30 – 12 uur & 13 – 16 uur  
 dinsdag  8.30 – 12 uur (met uitzondering  donderdag 8.30 – 12 uur 
 van de dienst grondgebiedzaken) vrijdag 8.30 – 12 uur 

 

 

NIEUWJAARSWENSEN 

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeente- en OCMW-raadsleden wensen alle inwoners van 
Boortmeerbeek een gelukkig en voorspoedig 2017. 

GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD 

De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar vindt plaats op maandag 16 januari 2017 om 20 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kunt de agenda van de gemeenteraad 
ontvangen door je te abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente 
(www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). 

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 26 januari 2017 om 19 
uur, Heverplein 3 te Hever.  

Meer informatie: interne zaken (T 015/51 11 45 – optie 1 – secretariaat@boortmeerbeek.be). 

VACATURE OCMW 

Het OCMW werft voor de dienst thuiszorg een schoonmaker aan. Het betreft een halftijdse functie op D-niveau 
op contractuele basis. Er wordt eveneens een werfreserve van één jaar aangelegd waar de andere geslaagde 
kandidaten in worden opgenomen. Zij kunnen worden opgeroepen voor de invulling van contracten van 
onbepaalde duur en vervangingscontracten. Voor deze functie zijn er geen diplomavereisten. Een basiskennis van 
het Nederlands is vereist.   

In deze functie poets je de privéwoning van personen met een zorgbehoefte, in combinatie met de gebouwen van 
het OCMW.  Je streeft hierbij naar een optimale ondersteuning in de thuiszorg met respect voor de privacy. Je 
bent klantvriendelijk, zelfstandig en flexibel ingesteld. De werkuren zijn tussen 8 uur en 20 uur en dit enkel op 
weekdagen.  Een eigen vervoersmiddel is een pluspunt.  

Het OCMW Boortmeerbeek biedt jou een job met tal van voordelen: maaltijdcheques (8,00 EUR), gunstige 
verlofregeling (26 dagen afhankelijk van de prestatiebreuk), gratis openbaar vervoer van en naar het werk, 
haardgeld of standplaatsvergoeding en fietsvergoeding.  Het bruto geïndexeerd maandsalaris (halftijds) bedraagt 
minimum 909,17 EUR en maximum 1.415,02 EUR. 

Je kan het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving bekomen via www.ocmwboortmeerbeek.be of via het 
onthaal van het OCMW Boortmeerbeek, Heverplein 12, 3191 Boortmeerbeek (T 015/51 11 65 - 
vacatures@ocmwboortmeerbeek.be). Jouw kandidaatstelling moet uiterlijk op 20 januari 2017 toekomen. Je vult 
hiervoor het inschrijvingsformulier in of schrijft een brief met bijgevoegd curriculum vitae en stuurt dit op ter 
attentie van Willy Cornelis, voorzitter OCMW, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek. De selecties vinden plaats in de 
periode van 16 februari tot en met 24 februari 2017. 

Meer informatie: Sarah Vercammen (teamcoördinator thuiszorg – T 015/50 01 64) 

STRENGERE NORMEN VOOR PASFOTO’S IDENTITEITSKAARTEN EN KIDS-ID’S 

Vanaf 16 januari 2017 gelden er strengere fotonormen voor de aanmaak van een identiteitskaart (eID) en Kids-ID. 
Deze zijn bepaald door de International Civil Aviation Organisation standards (ICAO). Deze normen hebben zowel 
te maken met de grootte van de foto als met de kwaliteit ervan. Indien de foto niet aan de juiste voorwaarden 
voldoet, zullen de medewerkers van de dienst burgerzaken om een andere foto vragen. De dienst die in opdracht 
van de federale overheid de identiteitskaarten en Kids-ID’s aanmaakt, stuurt immers aanvragen met een foto die 
niet aan de voorwaarden voldoet, onverbiddelijk terug.  
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Vuistregels: frontaal zicht, rechte houding en een witte achtergrond, NIET (glim)lachen.   

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 11 45 – optie 3) 

INZAMELING ROZE ZAK AAN HUIS – VANAF WOENSDAG 11 JANUARI 2017 

In 2017 loopt in Boortmeerbeek een proefproject van EcoWerf om de roze zak huis aan huis in te zamelen. Om de 
zes weken kan je je zachte plastics (zakjes, blisters, plastic potjes, klein speelgoed …) in de roze zak met EcoWerf-
logo laten ophalen. Boortmeerbeek werd geloot uit zeven gemeenten die zich kandidaat stelden voor het 
proefproject. De eerste inzameling van de roze zakken vindt plaats op woensdag 11 januari 2017. 

Om misverstanden te vermijden zetten we nog even op een rijtje welke plastics in de roze zak mogen: 

Wat kan?  
Zakjes, draagtassen, blisters, (noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, harde plastics kleiner dan een 
emmer van 10 liter, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder batterijen of elektronica) … 

Wat kan niet? 
Plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke stoffen (kga), piepschuim, (schuim)rubber, 
zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen en netten … 

Hoe bied ik mijn roze zak correct aan? 

- Respecteer de sorteerregels.  

- Gebruik een roze zak ‘zachte plastics’ met het logo van EcoWerf. 

- Knoop de zak goed dicht en bied hem hanteerbaar aan. 

- Hang niets aan de buitenkant. 

- Plaats de zak goed zichtbaar tegen de straatkant, ten laatste om 7 uur ’s morgens. 

Raadpleeg je afvalkalender voor de inzameldata en de sorteerregels of download de app Recycle! (voor iPhone en 
Android). Op woensdag 11 januari 2017 kan je je roze zak een eerste keer aanbieden. In totaal zijn er negen 
inzamelingen.  

Sinds juli 2016 kan je met je zachte plastics (in de roze zak met EcoWerf-logo) en met harde plastics terecht op 
het containerpark. Door de roze zak ook aan huis in te zamelen, wil EcoWerf de dienstverlening verhogen. In het 
werkingsgebied van EcoWerf zal ook de stad Leuven de roze zak 6-wekelijks aan huis inzamelen. De stad Leuven 
verzorgt zelf deze inzameling. Inwoners van andere gemeenten kunnen voorlopig enkel in hun containerpark 
terecht. Uitbreiding van de huis-aan-huisinzameling naar andere gemeenten kan ten vroegste vanaf 2018, op 
voorwaarde dat de proef een positieve evaluatie krijgt. 

Meer informatie: www.ecowerf.be – T 0800/97 0 97 

IS ER EEN DOKTER IN HABOBIB? – DINSDAG 24 JANUARI 2017 

Doet jouw computer niet wat jij wil? In de bibliotheekvestiging van Boortmeerbeek kan je van 17.30 uur tot 20 
uur gratis terecht bij de pc-dokter met jouw persoonlijke ICT-vragen en -problemen. Een afspraak maken is niet 
nodig, je tablet of laptop meebrengen is wel handig.  

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – habobib@bibliotheek.be)  

LITERAIR EVENEMENT GEDICHTENDAG – ZATERDAG 28 JANUARI 2017 

Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen organiseren al enkele jaren rond Gedichtendag samen een evenement.  
Op zaterdag 28 januari 2017 om 20 uur treedt in dit kader Pazzi di Parole op. Deze groep is met z’n vieren: Erwin 
Steyaert, Hilde Pinnoo, Daniel Billiet en Ann Van Dessel. Zij was in 2011-2012 dorpsdichter van Haacht. Pazzi di 
Parole is Italiaans voor ‘woordgekken’. Dat zijn zij inderdaad; dol op woorden - en dol op mekaar. Al acht jaar 
komen zij geregeld samen met een gezamenlijk doel: poëzie schrijven en verspreiden. Zij brengen u gedichten uit 
hun gezamenlijke bundels ‘Een kier in het rumoer’ en ‘k: gedichten om kanker klein te schrijven’. Daarnaast 
komen gedichten met een flinke hoek af, gedichten om bij te blozen en selfies poëzie aan bod. Johan Van Hulle, 
een duizendpoot op strijkinstrumenten, zal voor de muzikale omlijsting zorgen.  

Dit evenement vindt plaats in het GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg, 3150 Haacht. De toegangsprijs 
bedraagt 5,00 EUR, maar al wie een gedicht voor Gedichtendag instuurde, ontvang twee gratis tickets. Inschrijven 
kan via www.haacht.be/gcdenbreughel of je kan ze kopen aan het onthaal van het dienstencentrum in Haacht.   

Meer informatie: dienst vrije tijd (Sophie Moons – T 015/51 11 45 – optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be)  
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VOORLEESMOMENT IN DE BIB – ZATERDAG 28 JANUARI 2017 

Schuif gezellig aan en laat je verrassen door spannende, grappige, mooie verhalen! Mama of papa kan 
meeluisteren natuurlijk of intussen zelf boeken kiezen of de krant lezen. Kom hiervoor op zaterdag 28 januari 
2017 van 10 uur tot 11 uur naar de bibliotheekvestiging van Boortmeerbeek. Deelname is gratis en vooraf 
inschrijven is niet nodig. 

 Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – habobib@bibliotheek.be)  

WORKSHOP ‘VISUELE POËZIE’ – WOENSDAG 1 FEBRUARI 2017 

Gedichten kan je niet alleen lezen en schrijven, je kan er ook beeldend mee aan de slag. In deze workshop op 
woensdag 1 februari 2017 van 13.30 uur tot 16 uur vertrekken we vanuit bestaand tekstmateriaal en verleggen 
we visuele grenzen. We knippen, plakken, schrappen, schilderen en scheuren tot het gedicht een beeld wordt. 
Woord en beeld worden een perfecte match. 

De workshop vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging in Boortmeerbeek. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven 
is wel noodzakelijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – www.habobib.bibliotheek.be – e-mail: 
habobib@bibliotheek.be) 

SLAM. OF WAT DICHT JE? - DONDERDAG 2 FEBRUARI 2017 

Bij HaBoBIB zet je op donderdag 2 februari 2017 van 16.30 uur tot 20.30 uur jouw tanden in een hip(-hop) slam-
evenement voor jongeren van 16+.  
Zet je zinnen op... 
- een non-stop podium met Slam- dichters Mon, Max Greyson, Carmien Michels en Maya Wuytack. Stuk voor 

stuk grote namen in de slam- en rapwereld! 
- workshops slam-poetry 
- open mic voor talent uit onze regio. Maak de dichter in jezelf wakker! 
- hip-hop van Phillibustas 
- poëzietattoos en een poëziemuur voor jouw woorden 
- food & drinks (aan democratische prijzen) 

Breng je vrienden mee naar de HaBoBIB-vestiging in Haacht (Verhaegenstraat 5)! Blijf van begin tot eind hangen 
of waai even binnen. En dit alles is gratis… 

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – www.habobib.bibliotheek.be – e-mail: habobib@bibliotheek.be) 

PWA-KANTOOR ENKEL NOG OP AFSPRAAK OPEN! 

Vanaf 2017 is het PWA kantoor te Boortmeerbeek (Hanswijkstraat 7) enkel open op afspraak. Om een afspraak te 
maken kan je bellen naar PWA Haacht/Boortmeerbeek (T 016/61 65 04) op maandag, dinsdag en vrijdag van 9 uur 
tot 12 uur of een e-mail sturen naar roos.vanloock@werkwinkel.be. Gelieve enkel dit telefoonnummer en deze e-
mail te gebruiken. 

Je kan op maandag, dinsdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur nog wel steeds terecht in het PWA 
Haacht/Boortmeerbeek, Stationsstraat 83, 3150 Haacht, waar je ook de Werkwinkel/VDAB vindt. Dan hoef je 
geen afspraak te maken. 

De PWA werking blijft in 2017 verder bestaan in zijn huidige vorm. De overgang naar de zgn. wijkwerking, 
waarover in de media sprake was, is uitgesteld tot 1 januari 2018.  

IS JOUW WONING NOG NIET BRANDVEILIG? 

Is jouw woning nog niet brandveilig? Doe dan beroep op een brandpreventieadviseur! Een 
brandpreventieadviseur is een speciaal opgeleide brandweerman of –vrouw die een gratis controle doet in en 
rond je woning en zo de verbeterpunten inzake de brandveiligheid van je woning kan toelichten.  

Door het uitvoeren van een huisbezoek kan een brandpreventieadviseur gericht inspelen op de situatie. Samen 
lijsten we de zwakke punten van jouw woning op en geven we advies over hoe je woning brandveiliger te maken. 
De belangrijkste taak is om de bewoners te informeren over het belang van voldoende rookmelders en een 
vluchtplan en om via een rondgang tips te geven waarmee je je woning brandveiliger kan maken.  
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Voor verenigingen of appartementsblokken geven we eveneens gratis infosessies. Samen bekijken we dan hoe we 
kunnen zorgen voor meer brandveiligheid en bewustzijn. 

Wil jij ook gratis advies? Neem dan contact op met de brandpreventieadviseur van de hulpverleningszone Oost, 
namelijk Tim Renders (tim.renders@hvzoost.be). 

Meer informatie:  www.speelnietmetvuur.be 

OPROEP SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2016 – VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2016 

Jaarlijks organiseert de gemeente Boortmeerbeek een huldiging van sport- en cultuurlaureaten, waarbij de meest 
verdienstelijke Boortmeerbeekse sportbeoefenaars en cultuuractieve persoon door het gemeentebestuur in de 
bloemetjes worden gezet.  Daarnaast wordt ook de vrijwilliger van het jaar en eventueel ook ploegen die een 
kampioenschapstitel mochten vieren, gehuldigd. 

Dus ken je iemand die individueel goed gepresteerd heeft in 2016, een ploeg die een bijzondere prestatie leverde 
in 2016 (kampioen, bekerwinnaar,…) of is er iemand in jouw vereniging met een bijzonder verdienste, stuur dan 
zeker vóór vrijdag 24 februari 2017 schriftelijk een voordracht naar het college van burgemeester en schepenen, 
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.  

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 optie 4– vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

NIEUWE TARIEVEN DRINKWATER VANAF 1 JANUARI 2017 

 Vanaf 1 januari 2017 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater. De drinkwaterfactuur bestaat uit 
drie onderdelen: 

- de bijdrage voor de productie en de levering van drinkwater 

- de bijdrage voor afvoer 

- de bijdrage voor zuivering. 

Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik. Het tarief voor het vastrecht blijft in 
2017 ongewijzigd. 

In de praktijk komt het vastrecht neer op: 

 

 Soort vastrecht 
Bedrag vastrecht, per wooneenheid, 
per jaar (excl. 6% BTW) 

Korting op vastrecht,  per 
gedomicilieerde (excl. 6% BTW) 

Vastrecht drinkwater 50,00 EUR 10,00 EUR 

Vastrecht gemeentelijke 
bijdrage afvoer 

30,00 EUR 6,00 EUR 

Vastrecht bovengemeentelijke 
bijdrage zuivering 

20,00 EUR 4,00 EUR 

De korting geldt voor maximaal vijf gedomicilieerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus 
maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht. 

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,7256 EUR/m³ aangerekend. Dit geldt voor 30 m³ per 
wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar. Voor al het water dat méér verbruikt wordt dan het 
basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt twee keer het basistarief, in dit 
geval dus 3,4512 EUR/m³. 

De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting en de berekening van deze sociale korting blijven 
ongewijzigd. 

Meer informatie: www.dewatergroep.be/tarieven – info@dewatergroep.be – T 02/238 96 99 
 

 
 

 

 

 
 

 Het college van burgemeester en schepenen  
De secretaris, De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits 
Karin Derua – Remi Serranne – Steven Michiels –  
Annick DeKeyser – Hans De Locht – Willy Cornelis 

Michel Baert 

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de gemeentelijke nieuwtjes? Schrijf je dan in op de 
digitale nieuwsbrieven van de gemeente.   

Dit kan via http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven. 
 

mailto:tim.renders@hvzoost.be
http://www.speelnietmetvuur.be/
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
http://www.dewatergroep.be/tarieven
mailto:info@dewatergroep.be
http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven

