
_____________________________________________________________________________________ 

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 

GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD  

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 28 januari 2019 om 20 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar.  Wil je graag de agenda van de gemeenteraad 
ontvangen dan kan je je abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente 
(www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). De OCMW-raad, die voortaan plaatsvindt op dezelfde dag als de 
gemeenteraad, start om 19 uur, eveneens in de raadzaal van het gemeentehuis. 

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

VACATURE BIJ HET GEMEENTEBESTUUR 

Het gemeentebestuur start de aanwervingsprocedure voor een deskundige burgerzaken (statutair/B1-3). De 
deskundige burgerzaken is mee verantwoordelijk voor de organisatie van alle aspecten aangaande 
bevolkingsaangelegenheden, burgerlijke stand en vreemdelingenmaterie. Hij/zij coördineert mee de taken op de 
dienst burgerzaken en vervult een ondersteunende en aansturende functie binnen de dienst en dit onder leiding 
van het diensthoofd burgerzaken. 

De aanwerving gebeurt op basis van selectieproeven die een praktisch en een mondeling gedeelte omvatten. Een 
meer gedetailleerde functiebeschrijving en een inschrijvingsformulier kan je bekomen bij het gemeentelijk 
secretariaat of kan je downloaden via de gemeentelijke website (www.boortmeerbeek.be/vacature-bij-de-
gemeente). Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met vrijdag 15 februari 2019.  

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

GEDICHTENDAG – DONDERDAG 31 JANUARI 2019 

Ieder jaar op de laatste donderdag van januari, staat de poëzie een dag lang in het zonnetje. Poëzieliefhebbers in 
Nederland en Vlaanderen organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten. Met 
Gedichtendag gaat traditiegetrouw de Poëzieweek van start. 

Op donderdag 31 januari 2019 is het tussen 12 uur en 13 uur tijd voor slam poetry.  Slam poetry bevindt zich op 
het snijvlak van poëzie, podiumkunsten en zelfs hiphop. Jee Kast beoefent die kunst als geen ander. Tevens is er 
soep voor iedereen! Ontmoet de Dichter bij de soep.  

Om 20 uur vindt het jaarlijkse afsluitend evenement plaats. De lokale dichters van Haacht en Boortmeerbeek 
krijgen de kans hun inzendingen voor te dragen. Ook dorpsdichter van Haacht Lies Koopman zal aanwezig zijn en 
een aantal van haar werken voordragen. Het geheel wordt opgeluisterd met een streepje muziek. 

Al deze activiteiten vinden plaats in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) en je kan gratis 
deelnemen. 

Meer informatie en inschrijvingen: (www.habobib.bibliotheek.be) 

INFOSESSIE ‘VERENIGINGSWERK, VERGOEDEN OP EEN EENVOUDIGE EN VOORDELIGE MANIER’ – MAANDAG 4 FEBRUARI 2019 

Op een correcte manier medewerkers in jouw organisatie vergoeden bleek jarenlang de achilleshiel van het 
verenigingsleven. Reguliere tewerkstelling was voor de modale club onbetaalbaar, terwijl 
vrijwilligersvergoedingen dan vaak weer te kort schoten. In de zomer van 2018 kwam verlossend nieuws. De 
jarenlange vraag van de sector naar een statuut voor de trainer (en andere functies binnen het verenigingsleven) 
werd toen ingelost door middel van het statuut verenigingswerk. Het statuut is één van de drie pijlers van de wet 
bijklussen (verenigingswerk – burger tot burger – deeleconomie). Dit statuut biedt verenigingen de mogelijkheid 
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om op een administratief gemakkelijke én fiscaal interessante manier trainers, scheidsrechters, begeleiders enz. 
in hun organisatie in te schakelen.  

In deze sessie op maandag 4 februari 2019 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis krijg je een helder 
antwoord op de vele vragen die hierbij naar boven komen, zoals: Wie kan verenigingswerker worden? Hoe 
combineer je het statuut met je professionele bezigheden? Hoe verricht je de aangifte? Hoeveel mag je verdienen 
en wat zijn de fiscale gevolgen? Na deze praktische sessie weet je perfect hoe je het verenigingswerk in jouw 
organisatie kunt implementeren. 

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

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RAVESTEINPARK -  EERSTE PARTICIPATIEMOMENTEN – WOENSDAG 6 &  DONDERDAG 7 FEBRUARI 2019 

De gemeente Boortmeerbeek organiseert een raadpleging over de start- en procesnota 
voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ravesteinpark Boortmeerbeek. Het Ravesteinpark is 
gelegen aan de rand van de dorpskern van Hever en vormt de overgang met de Dijlevallei. Het plangebied wordt 
opgevat als landschapspark waar de aanwezige constructies (en eventuele uitbreidingen) worden omgeven door 
groen.  

Het voormalige rusthuis is kenmerkend en beeldbepalend in het park. Omdat het gebouw al geruime tijd leegstaat, 
wenst de gemeente de basisschool ‘De Kringeling’ hierin te herhuisvesten. Tezelfdertijd wenst de gemeente het 
huidige park te transformeren naar een attractiever en toegankelijker landschapspark dat ten dienste kan staan 
van de hele gemeente.  

Ook de achterliggende visclub en de visvijvers maken deel uit het plangebied. Ook de drie vijvers en de bestaande 
parkstructuur, met een aantal grote solitaire bomen, geven identiteit aan het Ravesteinpark.  

Het behouden en versterken van de identiteit is een uitgangspunt bij de nieuwe ontwikkelingen. Verder wordt er 
gestreefd naar een doorgedreven multifunctioneel ruimtegebruik, zowel voor de constructies als voor het 
omliggende park. 

Zou je graag meedenken met de gemeente over hoe we van het huidige Ravesteinpark een toffe openbare en 
toegankelijke plek maken voor iedereen? Kom dan binnenkort zeker naar één van onze infomomenten op 
woensdagnamiddag 6 februari of donderdagavond 7 februari 2019. Lees hierover meer in de afzonderlijke 
nieuwsbrief ‘RUP Ravesteinpark‘. 

Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening (015/51 11 45-optie 2 – ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be) 

WORKSHOP ‘FIETSENONDERHOUD’ – VANAF DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 

Kleine reparaties aan je fiets? Een ervaren fietsenmecanicien leert je tijdens deze cursus de basis van 
fietsonderhoud. Voortaan kan je dus zelf remmen vervangen en afregelen, lichten repareren, een stuurhuis of 
trapas nakijken, versnellingen nakijken en bijstellen, en natuurlijk banden plakken … Breng gerust je eigen fiets 
mee. Na de cursus kan je hopelijk weer vlotjes rijden! 

Deze workshop die uit drie sessies bestaat, wordt georganiseerd in de gemeentelijke basisschool (Beringstraat 
107) en vindt plaats op dinsdag 12, 19 en 26 februari 2019 telkens van 19.30 uur tot ongeveer 22 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 50,00 EUR voor de drie sessies. Snel inschrijven is de boodschap want aan deze workshop 
kunnen slechts 12 personen deelnemen. 

Meer informatie en inschrijvingen: (www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis) 

VERTELLING DOOR HARYANTI FRATEUR – WOENSDAG 13 FEBRUARI 2019 

‘Yanti. Over de reis van haar leven', een autobiografisch verhaal over adoptie, migratie en identiteit. Auteur 
Haryanti Frateur neemt het publiek mee op een leerrijke reis over bossen en weiden, door ruimten en tijden. Kruip 
mee op de rug van de zilveren vogel en vlieg naar Yanti’s ware geschiedenis, krijg een unieke inkijk voor en achter 
de schermen van het verhaal en duik samen met de auteur dieper in de thema's van het boek. Bereid je voor op 
een boeiende tocht langs kabbelende riviertjes van persoonlijke verhalen, afgewisseld met bloesems van 
creativiteit en dit alles omgeven door een uitgestrekt landschap vol interactie en eigen inbreng. 

Deze vertelling vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek op woensdag 13 februari 2019 van 
14.30 uur tot 16.30 uur en is bedoeld voor kinderen vanaf 9 jaar. Deelname is gratis maar vooraf even inschrijven 
is wel noodzakelijk. Dit kan via http://inschrijvingen.habobib.be. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be  
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DIGI-VORMING ‘GROTE SCHOONMAAK OP JE PC’ – DINSDAG 12 FEBRUARI 2019 

Samen overlopen we verschillende mogelijkheden die ervoor moeten zorgen dat je computer weer helemaal topfit 
wordt. Maak je klaar voor een grote digitale lenteschoonmaak. 

De cursus vindt plaats op dinsdag 12 februari 2019 van 13.30 uur tot 16.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht 
(Verhaegenlaan 5). De deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR voor leden van de bib en 10,00 EUR voor niet-leden.  

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be  

OPENBAAR ONDERZOEK UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN GELIJKAARDIG BEDRIJFSAFVAL – TOT EN MET 13 MAART 2019 

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. 
Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling 
wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd 
uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007. Via actie 4 gaf 
het Uitvoeringsplan wel al aan dat zodra de Belfius-bank de indeling zou actualiseren, het effect hiervan op de 
doelstellingen moet bekeken worden en indien dit effect significant is, een planaanpassing zal worden 
voorgesteld. 

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM 
evalueerde het gebruik van clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen 
restafvaldoelstellingen. Dit gebeurde in overleg met VVSG/Interafval. De nieuwe clustering betekent dat de 
restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Het werken met clusters en doelstellingen 
op maat, ervaart de OVAM nog steeds als een meerwaarde. Daarom zal een aanpassing van het plan worden 
voorgesteld aan de Vlaamse Regering. Het ontwerp van dit aangepaste plan vindt men via  
http://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_16247_documents/Huishoudelijk-afval-
Planaanpassing-2018.pdf?utm_source=flexmail&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=wijziginguitvoeringsplanhuishoudelijkafvalengelijkaardigbedrijfsafval1&utm_content=k 

Je kan dit ontwerp eveneens inkijken bij de dienst grondgebiedzaken van de gemeente. 

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen tot en met 13 maart 2019 bezwaren of opmerkingen op deze 
wijziging overmaken op plan@ovam.be of per post naar OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval 
en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.  

DATA SENIORENACTIVITEITEN 

Het is nog niet meteen voor morgen maar toch vermelden we al graag de data van enkele seniorenactiviteiten 
zodat iedereen die tijdig in zijn agenda kan noteren:  

 dinsdag 21 mei 2019: regionale sporteldag in Durbuy 

 zaterdag 1 juni 2019: seniorenfeest in de sporthal 

 donderdag 20 juni 2019: seniorenreis 

 dinsdag 7 mei 2019: streekuitje naar Tildonk 

Meer informatie over de wijze van inschrijven, uren van vertrek en aankomst, enz. zal in de volgende 
nieuwsbrieven verschijnen. 

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

OPROEP SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2018 – VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2018 

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 2018, een ploeg die een bijzondere prestatie leverde in 
2018 (kampioen, bekerwinnaar,…) of is er iemand in jouw vereniging met een bijzondere verdienste, stuur dan 
zeker vóór vrijdag 1 maart 2019 schriftelijk een voordracht naar het college van burgemeester en schepenen, 
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. Dat kan per brief of per mail. De uitreiking vindt plaats op dinsdag  
28 mei 2019 in de sporthal van Boortmeerbeek. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45-optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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WIJZIGING VERBETERINGS- EN RENOVATIEPREMIES IN 2019 

De Vlaamse Regering heeft de integratie goedgekeurd van de verbeterings- en renovatiepremie tot één 
overkoepelende renovatiepremie. Deze premie kan men aanvragen vanaf 1 februari 2019. De bestaande 
verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019. De aanpassingspremie, 
die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan. 
Vanaf 1 juni 2019 is voor deze werken ofwel een aanvraag voor de nieuwe aanpassingspremie mogelijk, ofwel een 
aanvraag voor de overkoepelende renovatiepremie. 

Op www.wonenvlaanderen.be/verbouwen kan je binnenkort meer informatie vinden over de nieuwe 
renovatiepremie. Voor meer informatie over de wijzigingen kan je ook steeds contact opnemen met de 
medewerkers van het woonloket. 

Een overzicht van de premies voor energiebesparende werken in 2019 vind je via 
https://www.energiesparen.be/energiepremies2019definitief  

Verder is er een sloop- en heropbouwpremie in aantocht. Het betreft een premie van 7.500,00 EUR voor de 
gecombineerde afbraak van één of meer gebouwen in combinatie met de herbouw van één of meer woningen of 
een appartementsgebouw. Over deze premie kan je alvast meer informatie vinden op 
https://www.energiesparen.be/sloop-en-heropbouwpremie  

Weet je niet goed waarmee te beginnen? Bij het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-
Brabant kan je terecht voor gratis duurzaam (ver)bouwadvies.   

Meer informatie: woonloket (T 0196/25 85 29 - woonloket@boortmeerbeek.be) 

TOURNÉE MINERALE – EEN MAAND ZONDER ALCOHOL 

Na het overdonderende succes van de vorige jaren, slaan De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker weer de handen 
in elkaar voor een nieuwe ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari, voor het eerst of 
opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. 

Alcohol: geen onschuldig product 
Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het deel uit van de routine. Toch zijn er heel 
wat risico’s aan verbonden. Alcohol heeft, ook als je weinig drinkt, invloed op bijna alle organen in het lichaam en 
hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen. 

Op je gezondheid 
Schrijf je dus in en drink een maand lang geen alcohol. Je lichaam krijgt zo de tijd om te recupereren van je 
gebruikelijke alcoholconsumptie. Daar zijn voordelen aan verbonden: sommige mensen slapen beter, anderen 
hebben meer energie, je werkt ermee aan een gezonder gewicht… Veel deelnemers voelen zich gewoon beter in 
hun vel. 

Februari zonder alcohol 
Februari wordt opnieuw de alcoholvrije maand. En wat voor één! Surf naar onze website en daag vrienden uit, ga 
naar een Tournée Minérale-evenement (of laat weten dat je er zelf één organiseert) of ontdek heerlijke recepten. 
Ga de uitdaging aan. Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig om je te amuseren.  

Meer informatie en inschrijvingen: www.tourneeminerale.be 

 

 

  

 

Het college van burgemeester en schepenen 

 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

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 

Opmerkingen en/of tips over deze nieuwsbief? 

Wij horen ze graag op info@boortmeerbeek.be 
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