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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, de gemeente- en OCMW-raadsleden wensen alle inwoners van 
Boortmeerbeek een gelukkig en voorspoedig 2018. 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar vindt plaats op maandag 22 januari 2018 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 25 januari 2018 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

OVERWEGEN GESLOTEN WEGENS WERKEN – VANAF VRIJDAG 12 JANUARI TOT EN MET VRIJDAG 16 FEBRUARI 2018 

De komende weken worden belangrijke werken uitgevoerd aan de spoorlijn die door de gemeente loopt. De 
overwegen van de Bieststraat, de Rijmenamsebaan en de Dreef zullen geruime tijd niet bruikbaar zijn voor alle 
verkeer. Er wordt gewerkt in volgende periodes: 

Spoorwegovergang nummer 11 – Bieststraat 

Vanaf 19 januari afgesloten tot en met 12 februari 2018; vanaf 13 februari 2018 terug open voor wegverkeer. 

Om de hinder van de werken aan de riolering in de Bieststraat te verminderen, zal rioolbeheerder Infrax de 
riolering gelijktijdig onder de spoorweg aanbrengen. Die werken zijn wat vroeger dan voorzien met de 
verlaging van de grondwaterstand gestart op 10 januari 2018. 

Spoorwegovergang nummer 14 – Rijmenamsebaan en Brouwersstraat 

Vanaf 2 februari afgesloten tot en met 16 februari 2018; vanaf 17 februari 2018 terug open voor wegverkeer. 

Spoorwegovergang met nummer 15 - Dreef 

Vanaf 12 januari afgesloten tot en met 9 februari 2018; vanaf 10 februari 2018 terug open voor wegverkeer. 

Op werkdagen rijden de treinen. Tijdens het weekend wordt er aan de overwegen gewerkt, is er geen 
treinverkeer en blijven de overwegen afgesloten. 

De uurregeling van de vervangende busdiensten wordt door de NMBS gecommuniceerd. 

De spoorwegovergangen van de Stationsstraat, Slagveldweg, Guido Gezellestraat en Kapt. A. Tobbackstraat 
blijven open voor alle wegverkeer. 

Wanneer de werken aan de drie spoorwegovergangen beëindigd zijn, voorziet de NMBS/Infrabel werken uit 
te voeren aan de spoorwegovergang van de Stationsstraat in de periode 22 maart tot en met 1 april 2018. 
Daarover wordt later nog bericht. 

Meer informatie: T 0800/55 000 – info.projecten@infrabel.be – www.infobuurtbewoners.be 
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CURSUS ‘KENNISMAKEN MET COMPUTER EN INTERNET’ – VANAF DONDERDAG 25 JANUARI 2018 

De cursus ‘Kennismaken met computer en internet’ start op donderdag 25 januari 2018 en loopt tot het einde 
van het schooljaar (28 juni 2018) op donderdag tijdens de schoolweken, telkens van 9.30 uur tot 12.30 uur. 

Wie zelden of nooit met de computer werkt, kan met deze cursus de eerste stappen zetten. 

 Je leert: 

 vlot de muis en het toetsenbord gebruiken; 

 eenvoudige teksten maken; 

 teksten opslaan en verbeteren; 

 met een USB-stick werken; 

 de eerste stappen op internet en een e-mail verzenden; 

 omgaan met een digitaal fototoestel. 

We werken telkens in kleine groepen van 6 tot 15 personen. Deelname aan deze cursus is gratis. Alleen de 
kopiekosten moet je betalen. 

Meer informatie en inschrijvingen: CBE Open School, Verhaegenlaan 5A (boven de bib), 3150 Haacht  
(T 016/60 75 75 - haacht@cbeopenschool.be)  

OPROEP SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2017 – VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2017 

Jaarlijks worden de meest verdienstelijke Boortmeerbeekse sportbeoefenaars en cultuuractieve personen 
door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet.  Daarnaast worden de vrijwilliger van het jaar en de   
ploegen die een kampioenschapstitel behaalden, gehuldigd. 

Ken je iemand die individueel goed gepresteerd heeft in 2017, een ploeg die een bijzondere prestatie leverde 
in 2017 (kampioen, bekerwinnaar,…) of is er iemand in jouw vereniging met een bijzonder verdienste, stuur 
dan zeker vóór donderdag 1 maart 2018 schriftelijk een voordracht naar het college van burgemeester en 
schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. Dat kan per brief of per mail. 

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

NIEUWE DIENSTREGELING VAN DE LIJN START OP 8 JANUARI 2018 - RAADPLEEG ZE ONLINE 

Vanaf maandag 8 januari 2018 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan. Benieuwd of er een 
verandering is doorgevoerd op jouw vertrouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn. 
Dat kan zo! 

 Surf naar www.delijn.be 

 Geef bovenaan in het zoekveld een lijnnummer in 

 Klik op ‘Toon alle resultaten’ 

 Klik op ‘Lijnen’ 

 Selecteer jouw lijn 

 Klik vervolgens op dienstregelingen 

 Selecteer een datum vanaf 8 januari 2018  

 De dienstregeling op die datum wordt geladen 

In de Lijnwinkels van Brussel en Leuven of door een aanvraagkaartje in te vullen bij je chauffeur kan je een 
gedrukte lijnfolder bekomen of bij onthaal in het gemeentehuis. Hou er wel rekening mee dat de info online 
altijd de meest actuele is!  

VORMING ‘POSITIEF EN CONSTRUCTIEF IN HET LEVEN STAAN’ – VANAF DINSDAG 6 FEBRUARI 2018 

Je dag om zeep wegens een vlek op je hemd? Je uitstap verknoeid omdat de zon niet schijnt? Je humeur onder 
nul door de ochtendfile? De moed zakt je in de schoenen na het horen van het nieuws op de radio? Laat 
tegenvallers je leven niet vergallen. Leg de vinger op de zere wonde: welke opvattingen en gedachten 
belemmeren je onnodig? Ga op zoek naar je eigen positieve krachten en ontdek hoe je constructief in het leven 
kan staan! Deze interactieve cursus inspireert je om zelf positief actie te ondernemen. De lessen vinden plaats 
in het cultuurhuis ‘Oude Pastorie’ op dinsdag 6 februari, 20 februari en 27 februari 2018, telkens van 20 tot 22 
uur. De deelnameprijs bedraagt 25,00 EUR. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 
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THERMOGRAFISCHE LUCHTFOTO BOORTMEERBEEK 

Wanneer het weer het toelaat zal er deze winter een thermografische luchtfoto van Boortmeerbeek gemaakt 
worden. Hiervoor zal er een vliegtuigje relatief laag over de gemeente heen en weer vliegen. Dit initiatief is 
een belangrijke stap om de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant waar te maken. Daarin 
engageerde de gemeente zich onder meer om de CO²-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen. 

Een nulmeting gebaseerd op cijfers van 2011 bracht de huidige CO²-productie in kaart. Hieruit bleek dat de 
huishoudens verantwoordelijk zijn voor bijna 55% van de totale CO²-uitstoot. Een betere isolatie van de huizen 
kan de uitstoot aanzienlijk doen dalen. 

De thermografische luchtfoto van de gemeente  zal laten zien zijn welke gebouwen veel warmte verliezen. Het 
geeft een goed beeld van hoe goed de huizen geïsoleerd zijn. Deze kennis is handig om de CO²-uitstoot te 
beperken, en om te besparen op de energiefactuur.  Inwoners kunnen op basis van deze informatie  beslissen 
hun woning verder te isoleren. De thermografische kaart wordt niet gepubliceerd om de persoonlijk 
levenssfeer te respecteren. Later zal worden medegedeeld hoe u de informatie over uw woning kan bekomen. 

Meer informatie: milieudienst (T 015/51 11 45-optie2 – milieu@boortmeerbeek.be) 

GEEF DE DIEF GEEN REDEN TOT FEESTEN! 

Het aantal inbraken daalde de afgelopen periode maar we moeten waakzaam blijven! Daarom volgende tips! 

 Zorg voor schrikverlichting om de inbreker af te schrikken.  
 Werk met verlichting die automatisch aangaat wanneer het donker wordt. 
 Meld steeds verdachte personen aan de politie. 
 Berg je tuinmateriaal veilig op.  
 Geef je woning een bewoonde indruk door je stoep sneeuwvrij te maken.  
 Plaats je vakantie-activiteiten niet op de sociale media, wanneer je terug bent kan je al je sneeuwfoto’s 

delen!  
 Pas altijd goed op met je belangrijke spullen zichtbaar voor je raam te leggen.  

Goed beveiligen is een combinatie van maatregelen. Veilige leefgewoonten (goed sleutelbeheer, afsluiten 
ramen en deuren bij afwezigheid, goede contacten met de buren,...) kosten geen geld, maar zijn van groot 
belang om een inbraak te voorkomen. Meer tips rond inbraakbeveiliging kan je vinden op 
www.certificaatinbraakveilig.be  

Wens je gratis diefstalpreventieadvies? Doe gratis en vrijblijvend beroep op de diensten van een 
onafhankelijke diefstalpreventieadviseur van de politiezone.  

Contacteer via https://www.besafe.be/diefstalpreventieadviseur of via info@politiezonebhk.be 

BEL VOORTAAN 1733 VOOR DE DOKTER VAN WACHT 

Wie ’s avonds, tijdens het weekend of op feestdagen de dokter van wacht wil contacteren, kan voortaan in 
onze regio het nummer 1733 gebruiken. 

De invoering van het 1733-nummer gebeurt in twee stappen: 
 Fase 1: het oude wachtnummer voor de huisartsenwachtdienst/wachtpost (070/25 70 25) is vervangen 

door het telefoonnummer 1733. 

 Fase 2 eind januari 2018: alle patiënten worden telefonisch getrieerd door operatoren die op basis van 
de medische protocollen bepalen welk hulpmiddel uitgezonden wordt (MUG, pit, ambulance, huisbezoek 
dringend, huisbezoek gepland) of naar welke hulpdienst men zich moet begeven (wachtpost of bij de 
eigen huisarts na de wachtdienst). 

Meer informatie: https://www.khobra.be 

RAVOT ZOEKT JOBSTUDENTEN EN MONITOREN 

Werk je graag met kinderen? Ben je creatief? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Bezit je pedagogische 
kwaliteiten? Ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste in de buitenschoolse kinderopvang tijdens de 
schoolvakanties? Stel je dan kandidaat!  

Monitoren in de buitenschoolse kinderopvang moeten minimum 15 jaar zijn en worden nog in 2018 16 jaar. 
Zij zorgen voor speelimpulsen en maken van de vakantietijd van kinderen een fijne speeltijd. Ze doen dit op 
een verantwoordelijke manier en worden hierin door het ravotteam ondersteund. Monitoren krijgen een 
dagvergoeding van 30,00 EUR. 
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Jobstudenten voor de functie van begeleider in de buitenschoolse kinderopvang moeten minimum 18 jaar zijn.  
We geven de voorkeur aan jobstudenten die minstens een maand beschikbaar zijn tijdens de zomervakantie 
of een week tijdens de kleine vakanties (herfst, kerst, krokus, pasen). Zij moeten voldoen aan bepaalde 
diplomavereisten. Wil je hier meer informatie over neem je best contact met Liesbeth Guinier, 
teamcoördinator Ravot, via ravot@ocmwboortmeerbeek.be of T 015/50 06 80. Zij worden vergoed in de 
salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie. Kandidaten met ervaring krijgen voorrang. 

Je kan je via ravot@ocmwboortmeerbeek.be kandidaat stellen tot 16 februari 2018. Geslaagde kandidaten 
komen in een pool van monitoren en jobstudenten die geldt tot 22 april 2019. 

Ravot 

 heeft een prachtig aangelegd terrein van 1,35 hectare, met veel spelaanleiding en spelmogelijkheid 
 biedt een ontspannend, creatief en kwalitatief aanbod aan de kinderen, in een veilige omgeving op een 

aangename, rustige en avontuurlijke manier 
 bezorgt kinderen een heerlijke vrije tijd 
 staat voor samen-buiten-spelen, georganiseerde activiteiten en een open spelaanbod. 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 80 – ravot@ocmwboortmeerbeek.be)  

PLASTIC VERPAKKINGEN IN ROZE EN BLAUWE ZAK? OF IN ÉÉN BLAUWE ZAK? 

De inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) en zachte plastics 
gebeurt niet in alle gemeenten op gelijke wijze.  In de pers werd veel aandacht besteed aan de voorstellen van 
Fost Plus om de werkwijze te veranderen. Zo zou er overgeschakeld worden naar een systeem met 1 zak. 

In een aantal ophaalgebieden wordt dit uitgeprobeerd. Voor het gebied van EcoWerf waaronder 
Boortmeerbeek valt, blijft de situatie tot 1 januari 2021 ongewijzigd.  We gebruiken tot dan gewoon verder de 
PMD-zak en de roze zak voor zachte plastics. 

Meer informatie: EcoWerf (T 0800/97097) 

PRAATCAFÉ DEMENTIE ‘HET KOMPAS’ 

Voor wie in onze regio in zijn familiekring wordt geconfronteerd met dementie, kan het praatcafé dementie 

‘Het Kompas’ ondersteuning bieden. Het praatcafé is een ontmoetingsplaats voor familieleden van personen 

met dementie en andere geïnteresseerden. Ook personen met dementie zijn uiteraard van harte welkom. In 

het café leidt doorgaans een gastdeskundige een thema rond dementie in. Telkens staat een ander onderwerp 

centraal. Hierna volgt een gedachtewisseling met de aanwezigen. Tijdens het praatcafé is er volop gelegenheid 

om ervaringen uit te wisselen met lotgenoten of in gesprek te gaan met aanwezige professionelen uit diverse 

ORGANISATIES. JE KAN ER OOK TELKENS EEN INFORMATIESTAND BEZOEKEN. HET PRAATCAFÉ IS VOLLEDIG VRIJBLIJVEND. 

Het praatcafé dementie opent tweemaandelijks zijn deuren in het GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 

85, 3150 Haacht, telkens op een dinsdag om 19.30 uur. In 2018 zijn er activiteiten gepland op 30 januari, 27 

maart, 5 juni, 25 september en 27 november 2018. 

Meer informatie: kompas@dementie.be 

 

 
 

 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. 
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