
_____________________________________________________________________________________ 

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 2020. 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De eerste zitting van de OCMW- en de gemeenteraad van het nieuwe jaar vindt plaats op maandag 27 januari 
2020 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad vinden 
aansluitend aan elkaar plaats.  De zittingen zijn openbaar. Wil je graag de agenda van deze raden ontvangen, dan 
kan je je abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente 
(www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). 

INSCHRIJVEN KROKUSVAKANTIE RAVOT – VANAF MAANDAG 6 JANUARI 2020 

Ook tijdens de krokusvakantie van maandag 24 februari  tot en met vrijdag 28 februari 2020 kunnen jouw kinderen 
komen spelen op Ravot! De Pagadders zoeken naar sporen van dinosaurussen en graven dinoskeletten op. Ze 
dansen zoals dino’s en knutselen in dinothema. De Ravotters werken rond het thema ‘creatief met verf, muziek, 
verhalen, eten en bewegingen’. Elke dag een ander thema om je creatief helemaal in uit te leven. Voor wie liever 
groot speelt, voorzien we elke dag een groot spel (Cluedo, sporttornooi, …). Inschrijven kan vanaf maandag 6 
januari 2020 op voorwaarde dat je kind is geregistreerd bij Ravot, online via www.i-school.be 

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

INFOSESSIES BRANDVEILING WONEN EN AANBOD ROOKMELDERS – DINSDAG 21 JANUARI 2020 

Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Het is sinds dit 
jaar verplicht om in iedere woning in Vlaanderen op elke bouwlaag minstens 1 rookmelder te voorzien. Op 

dinsdagnamiddag en dinsdagavond 21 januari 2020 organiseert het woonloket in samenwerking met  
Brandweerzone Oost Vlaams-Brabant in het gemeentehuis van Boortmeerbeek een infomoment over 
brandveiligheid en de rookmelderverplichting. Op de infomomenten zal informatie verstrekt worden over 
brandrisico’s, brandpreventieve maatregelen die je kan treffen en de rookmelderverplichting. Ook wordt er 
verteld aan welke criteria de rookmelders best beantwoorden, hoe een rookmelder geïnstalleerd moet worden, 
het belang van een vluchtplan... Tijdens de infosessies kunnen rookmelders worden aangekocht. Dit is een actie 
van de gemeente in samenwerking met Brandweerzone Oost Vlaams-Brabant en vzw Oscare, een vzw die mensen 
met brandwonden en littekens helpt. 

Ook na de sessies kan je nog enkele weken aan het onthaal van het gemeentehuis rookmelders aankopen (zolang 
de voorraad strekt).  Er worden 2 typen rookmelders aangeboden: een autonome rookmelder (16,00 EUR) en een 
koppelbare rookmelder (49,00 EUR). 

 

INFOSESSIES BRANDVEILIG WONEN EN AANBOD ROOKMELDERS 
Wanneer: dinsdag 21 januari 2020 om 14u en dinsdag 21 januari 2020 om 19u30. 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. 

 

Meer informatie: woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be – M 0496 25 85 29) 

 

 

 

Pastorijstraat 2 
Nummer 1 / januari 2020 
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GEDICHTENDAG – DONDERDAG 30 JANUARI 2020 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook in 2020 Gedichtendag gevierd. Gedichtendag is hét poëziefeest van 
Vlaanderen en Nederland, dé dag waarop poëzie in het zonnetje wordt gezet. De gemeenten Boortmeerbeek 
en Haacht én HaBoBIB hebben dit event opnieuw aangegrepen om de handen in elkaar te slaan. Voorafgaand 
aan deze dag nodigden de gemeenten Haacht en Boortmeerbeek hun inwoners uit om hun dichterlijke 
talenten bot te vieren en een gedicht te schrijven rond het thema ‘De toekomst is nu!’ Die ingezonden 
gedichten vind je vanaf maandag 27 januari 2020  verspreid her en der in de beide gemeenten en via 
verschillende sociale media kanalen. Op donderdag 30 januari om 20 uur genieten we van de voorstelling 
"Voorslaap".  Mady Bonert zingt 20 gedichten van Herman de Coninck. Muziek verduidelijkt en haalt poëzie 
uit de stille leeskamer, naar diverse podia. In de cyclus VOORSLAAP (22 liederen) brengen Mady Bonert (zang) 
en Marc Michaël De Smet (piano) een bloemlezing uit De Conincks verzameld werk: de drang om te schrijven, 
de gescheiden onhandige vader, de gecompliceerde ouder-kind relatie, de vroeg-speelse erotische poëzie, 
de grappige kolder van de (droevige) clown, de blues van de hectische stadsmens, de nuchtere, scherpe 
observator (De Coninck was lang Humojournalist), de onmacht over Auschwitz, het oud worden. Als je van 
De Coninck houdt, zal je als componist de juiste toon vinden tussen de grote en kleine kunst..  Je bent van 
harte welkom in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek op donderdag 30 januari 2020 vanaf 20 uur. 
Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht, online of in één van de HaBoBIB-vestigingen.  
Inschrijven kan tot 27 januari 2020. 

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

OPROEP SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2019 – VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2019 

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 2019, een 
ploeg die een bijzondere prestatie leverde in 2019 (kampioen, bekerwinnaar,…) of is er iemand in jouw vereniging 
met een bijzondere verdienste? Stuur dan zeker vóór vrijdag 6 maart 2020 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 26 mei 2020 in de sporthal van Boortmeerbeek. 

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

REGIONALE KLEUTERZWEMLESSEN – VAN MAANDAG 24 FEBRUARI TOT EN MET VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020 (KROKUSVAKANTIE) 

Tijdens kleuterzwemmen is het de bedoeling dat kleuters in groep met andere kinderen de ruimte en tijd krijgen 
om te wennen aan het water. Het groepsgevoel is heel belangrijk en daarom gaan de 
ouders ook niet mee het water in. Het is de bedoeling dat eventuele watervrees afneemt en dat de kleuters 
zelfstandig leren bewegen in ondiep water. Een aantal basisvereisten voor het zwemmen kunnen 
reeds op vroege leeftijd aangeleerd worden, zoals rustig ademen in het water, de adem inhouden onder water, 
drijven, glijden,… Zo wordt de zelfredzaamheid van je kind gestimuleerd.  

Deze zwemlessen vinden plaats in het zwembad van Tremelo (Veldonkstraat 5). De deelnameprijs bedraagt 15,00 
EUR voor de hele week. Er zijn elke dag vier sessies (sessie 1: 9 – 9.30, sessie 2: 9.30 – 10, sessie 3: 10 – 10.30 of 
sessie 4: 10.30 – 11 uur). Per sessie kunnen 15 kleuters deelnemen. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.tremelo.be/vrijetijdsloket of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

BOORTMEERBEEK ZOEKT SPORT-EN CREAMONITOREN 

De gemeente organiseert tijdens de paas- en  zomervakantie een aantal sport- en creaweken. Hiervoor zijn we op 
zoek naar monitoren. Sport- of creamonitoren kunnen één of meerdere weken de begeleiding verzorgen. Volg je 
een pedagogische opleiding (lichamelijke opvoeding, lager onderwijs, kleuteronderwijs…)? Bezit je een 
gespecialiseerd trainersdiploma? Ben je minstens 16 jaar? Zit je niet graag stil tijdens de vakanties? Ben je graag 
sportief en/of creatief bezig met kinderen en verdien je graag een centje bij? Dan ben je wellicht de geschikte 
monitor voor onze sport- en of creaweken. Interesse? Vraag dan geheel vrijblijvend het inlichtingen- en 
inschrijfformulier aan bij de dienst vrije tijd (vrijetijd@boortmeerbeek.be) voor vrijdag 28 februari 2020. 
Monitoren jonger dan 18 jaar worden beschouwd als hulpmonitoren en ontvangen voor de begeleiding van de 
vakantiewerking een vrijwilligersvergoeding van 34 EUR per dag. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - optie 4 - of vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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MELDEN VAN GEVONDEN KATTEN, HONDEN EN ZWERFKATTEN 

Vanaf 1 januari 2020 zal Dierenopvangcentrum Zemst  instaan voor gevonden katten en honden in de gemeente 
Boortmeerbeek. Heb je een hond of kat gevonden in Boortmeerbeek? Bel dan direct 015/14 07 70. Hun 
enthousiaste en professionele medewerkers zullen de gevonden hond of kat komen ophalen in Boortmeerbeek, 
dit elke dag van 8 tot 17 uur. Buiten hun openingsuren staat de politiedienst in voor de gevonden dieren. Je belt 
buiten de openingsuren van het opvangcentrum dan ook naar het algemeen nummer 101. 

De gevonden dieren worden vervolgens gecontroleerd en verzorgd door het opvangcentrum, een eventuele 
eigenaar wordt gecontacteerd. Deze laatste krijgt twee weken de tijd om zijn huisdier te gaan ophalen. Nadien 
gaat de dierenopvang op zoek naar een nieuw baasje. De gevonden dieren kan je terugvinden op hun website 
www.dierenopvangcentrumzemst.be/adoptie/.  Het dierenasiel van Zemst staat vanaf 1 januari 2020 ook in voor 
het zwerfkattenbeleid in de gemeente Boortmeerbeek. Vanaf dan kunnen inwoners meteen contact opnemen 
met het dierenasiel in Zemst. Het opvangcentrum laat de zwerfkatten steriliseren/ castreren en ze worden getest 
op aids. Daarna worden de katten terug vrijgelaten of ter adoptie afgestaan.  Ook  gevonden kittens worden 
opgevangen en gesocialiseerd. De gemeente blijft wel instaan voor de kosten van haar zwerfkattenbeleid. Alle 
informatie over de procedure vindt je terug vanaf 1 januari 2020 op 
www.dierenopvangcentrumzemst.be/zwerfkattenbeleid. Vind je een gewond of ziek wild dier? Dan kan je het 
Vogelopvangcentrum Malderen, contacteren. Zij zijn elke dag van 9 tot 24 uur bereikbaar ( T 052/33 64 10 ). Als 
je het dier zelf niet tot Malderen kan brengen, zullen zij een vrijwilliger van het Wildlife Taxi Team zoeken die 
daarvoor kan zorgen. Meer info is terug te vinden op hun website www.vogelopvangcentrum-malderen.be. Heb 
je een dood dier langs de openbare weg gevonden? Verwittig dan de gemeentelijke milieudienst. Vermeld om 
welk dier het gaat en waar het zich bevindt. 

Meer informatie: dienst milieu (milieudienst@boortmeerbeek.be -T 015/51 11 45 - optie 2) 

DIGITAAL LOKET KINDEROPVANG 

Sinds 1 december 2019 is het digitaal loket kinderopvang operationeel in Boortmeerbeek via 
www.kinderopvanginmijnbuurt.be. Zoek je geschikte opvang voor je (toekomstige) baby of peuter van 0 tot 
3 jaar? Wil je meer informatie rond kinderopvang? Dan kan je eenvoudig opvang zoeken via het Loket 
Kinderopvang! Het loket vereenvoudigt voor jou de zoektocht naar opvang en biedt je de nodige informatie. 
Via de website kan je het aanbod aan kinderopvang doorzoeken en een opvangvraag registreren. De 
opvanginitiatieven van jouw keuze informeren je na registratie over de beschikbare opvangplaatsen. 

Meer informatie: sociale dienst (info@kinderopvanginmijnbuurt.be -T 015/50 01 60) 

TOURNÉE MINÉRALE: EEN MAAND ZONDER ALCOHOL 

Tournée Minérale komt terug voor een vierde editie! Elk jaar nemen er ongeveer 1 op 5 volwassen Belgen deel 
aan dit initiatief van De DrugLijn en Stichting tegen Kanker. Een onvoorstelbaar grote groep! ‘Tournée Minérale’ 
gaat dus op dat elan verder en roept alle Belgen op om in februari 2020, voor het eerst of opnieuw, een maand 
‘nee’ te zeggen tegen alcohol. Nieuw dit jaar is dat er sterk ingezet wordt op teams. Organisaties, bedrijven, 
verenigingen, sportclubs, horecazaken … kunnen hun werknemers, klanten, leden en partners uitdagen om 
allemaal samen mee te doen met de Tournée. Want samen sta je sterk! Je kan elkaar aanmoedigen, ervaringen 
vergelijken en ideeën voor alternatieven uitwisselen. Zo wordt de uitdaging niet alleen makkelijker, maar ook 
leuker. Wie een team wil aanmaken, kan een gratis toolbox met tips en bekendmakingsmateriaal aanvragen op 
materiaal.tourneeminerale.be. Doen! 

NIEUWE WETGEVING CATERINGMATERIAAL 

Vanaf 1 januari 2020 zal het op alle evenementen – van buurtfeesten en schoolfeesten tot grote festivals – 
verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of (pet)flesjes. Dranken kunnen wel nog 
aangekocht worden in petflessen, glazen wegwerpflessen of eventueel blik, maar de drank zelf moet aan de 
consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Achter de toog/backstage geldt een sorteerverplichting 
voor deze wegwerpartikelen. Glazen retourflessen of dranken van de tap (voor bieren of via een postmixsysteem 
ook voor water, frisdranken, wijn en cocktails) zorgen sowieso voor minder afval. Kiest een organisator er toch 
voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die materialenstroom voor minstens 90 procent (en 
vanaf 2022 voor 95 procent) gescheiden inzamelen – de bewijslast ligt bij de organisator. Jarenlange ervaring en 
projecten hebben aangetoond dat frontstage sorteerbakken niet helpen. Inzameling kan bijvoorbeeld wel slagen.  

Meer informatie: dienst milieu (milieudienst@boortmeerbeek.be – T 015/51 11 45 - optie 2) 
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AANGEPASTE TARIEVEN DRINKWATER DE WATERGROEP VANAF 1 JANUARI 2020 

Vanaf 1 januari 2020 hanteert De Watergroep een geïndexeerd tarief voor drinkwater. We geven je graag  een 
beknopt overzicht van de wijzigingen voor huishoudelijke klanten.  De drinkwaterfactuur bestaat uit 3 onderdelen: 
de prijs voor de productie en levering van drinkwater, de bijdrage voor de afvoer en de bijdrage voor zuivering. 
Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht (= vaste vergoeding per wooneenheid) en een tarief voor 
verbruik. Het vastrecht blijft in 2020 ongewijzigd. Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van De 
Watergroep via www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/aanrekening-vastrecht. Voor het basisverbruik wordt 
een basistarief van €1,8364 EUR/m³ (excl.btw) aangerekend. Dit geldt voor een verbruik van 30 m³ per 
wooneenheid plus 30 m³ per gedomicilieerde per jaar. Voor al het water dat meer verbruikt wordt dan het 
basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comforttarief bedraagt het dubbele van het basistarief, 
dus 3,6728 EUR/m³ (excl.btw). De bijdragen voor zuivering en afvoer vind je eveneens terug op de website van De 
Watergroep via www.dewatergroep.be/tarieven 

AANPASSING TARIEVEN HUISVUIL OPHALING ECOWERF 

Omdat de tarieven voor de verwerking van het huisvuil en de inzamelingskosten de laatste 6 jaar gestegen 
zijn, werd er op 1 januari 2020 een prijsstijging doorgevoerd. De tarieven zijn hetzelfde voor alle gemeenten 
op het grondgebied van EcoWerf. Voor de ophaling van huisvuil aan huis is de kost per kg van 0,25 EUR naar 
0,28 EUR gestegen en de kost per aanbieding van 0,50 EUR naar 0,55 EUR. De huur van de containers en de 
kost voor de ophaling van gft zijn ongewijzigd gebleven. De kostprijs voor grofvuil is, zowel voor de huis-aan-
huisophaling als op het recyclagepark, van 5,00 EUR naar 7,50 EUR per pakket van 0,5 m³ gestegen. De 
voorrijkost bij ophaling op afroep blijft 12,50 EUR. De toegangsprijs voor het recyclagepark bedraagt voortaan 
3,00 EUR wanneer men als particulier met de auto, de fiets of te voet komt. Voor een aanhangwagen dient 
9,00 EUR betaald te worden en voor een bestelwagen 24,00 EUR. Het aantal gratis toegangsbeurten per 
aansluitpunt blijft 4 per jaar. OPGELET: Door de prijsstijging kunnen de beurtenkaarten niet meer gebruikt 
worden voor het betalen van de toegang tot het recyclagepark. De kaarten die nog in omloop zijn zullen bij 
het eerste bezoek aan het recyclagepark in 2020 ontwaard worden, waarbij de parkwachter het saldo op de 
DifTar-rekening van de betrokkene stort. Op het recyclagepark kan men betalen via de DifTar-rekening of 
met een betaalkaart. Het volledige contantbelastingsreglement is te raadplegen op de gemeentelijke website 
via: www.boortmeerbeek.be/centen-en-cijfers. Alle tarieven zijn ook te raadplegen op de website van 
EcoWerf via www.ecowerf.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 

 

 

 

 

 

 

http://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/aanrekening-vastrecht
https://dewatergroep.us13.list-manage.com/track/click?u=aeba2c0228d92d146e3465564&id=44e1899f5a&e=a3431ea6b7
https://www.boortmeerbeek.be/centen-en-cijfers
http://www.ecowerf.be/
http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven

