
_____________________________________________________________________________________ 

Openingsuren gemeentehuis:  maandag – donderdag: 8.30 – 12 uur | 13.30 – 16 uur 
  maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur 
  vrijdag: 8.30 – 12 uur 

GEMEENTERAAD & RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op maandag 20 
december 2021 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Je kan deze raden thuis vanuit je luie zetel 
rechtstreeks volgen via het YouTube kanaal van de gemeente. De ‘live’ uitzending vind je door ‘gemeentebestuur 
Boortmeerbeek’ in te typen in de zoekbalk. Je hoeft je niet te abonneren, maar dat mag uiteraard altijd.  Of je de raad 
voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad ook kan bijwonen in de raadzaal, hangt af van de op dat moment 
geldende corona-maatregelen. 

Meer informatie: secretariaat - 015 51 11 45 – optie 7 – info@boortmeerbeek.be 

COVID-SAFE TICKET 

 
Het COVID-certificaat bestaat uit drie types certificaten. Met het 
vaccinatiecertificaat kan je bewijzen dat je gevaccineerd bent tegen 
het coronavirus Covid-19 en met het testcertificaat een negatieve 
PCR-test of snelle antigenentest van een zorgverstrekker voorleggen. 
Het herstelcertificaat is er voor iedereen die hersteld is van Covid-19 
na een positieve test.  
Je kan jouw COVID-certificaat digitaal opvragen via de mobiele app 
CovidSafeBE en de websites mijnburgerprofiel.be, mijngezondheid.be 
of myhealthviewer.be. Luk(te) het niet omdat je jouw pincode niet 
meer weet? 
 

 Wist je dat je via https://boortmeerbeek.egovflow.be/een nieuwe pincode voor jouw eID aanvragen? Je 
hoeft jezelf enkel naar het gemeentehuis te verplaatsen wanneer de medewerkers van de dienst 
burgerzaken je uitnodigen om de pincode te activeren.  

 Beschik je nog over de brief met codes die je bij de aanmaak van jouw eID hebt ontvangen? Dan kan je met 
deze brief bij de medewerkers van de dienst burgerzaken terecht om een nieuwe pincode aan te maken.  

 
Lukt het niet digitaal? Dan kan je via 078 78 78 50 vragen om het per post toegestuurd te krijgen. Hou dan wel 
rekening met een wachttijd van een week. 

  
 
 
 
 
 

Meer informatie: www.vlaanderen.be/covid-certificaat 

METERS EN PETERS GEZOCHT VOOR HONDENWEIDE 

Binnenkort hoopt onze gemeente een eerste hondenweide op haar 
grondgebied te openen. Zo een hondenweide is een omheinde zone waar 
de zogenaamde 'aanlijnplicht' niet geldt. Het is niet alleen een plaats 
waar jouw viervoeter vrij kan rennen. Het is tegelijkertijd een 
ontmoetingsplaats voor onze inwoners, jong en oud.  Om dit alles te 
begeleiden en beheren, zijn we op zoek naar een aantal meters en peters 
die zich hier mee voor willen inzetten. Interesse? Stuur een mailtje naar 
hans.crol@boortmeerbeek.be  

 

  

Pastorijstraat 2   
Nummer 10 / december 2021 
 

OPGELET: de dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak.  Je kan niet 
zomaar binnenlopen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis 
Een afspraak maak je telefonisch via 015 51 11 45 – optie 2 of via e-mail: 
burgerzaken@boortmeerbeek.be 

 
 

https://boortmeerbeek.egovflow.be/
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UITSLUITEND NACHTTARIEF? TIJD VOOR ACTIE! 

Het uitsluitend nachttarief is een speciaal voordelig tarief dat je meestal aantreft in woningen die verwarmd worden 
met elektrische accumulatoren. Naast een normale dagteller en een eventuele nachtteller vind je in deze woningen 
nog een aparte teller waarop alleen deze elektrische verwarmingstoestellen en eventueel een elektrische boiler zijn 
aangesloten. Vanaf 2022 wordt het uitsluitend nachttarief afgebouwd om tenslotte tegen 2028 helemaal te 
verdwijnen. Elektrische accumulatoren zijn niet de meeste energiezuinige toestellen maar met het wegvallen van dit 
voordeeltarief zouden zou hiermee verwarmen wel eens onbetaalbaar kunnen worden.  

Daarom heeft de Vlaamse overheid maatregelen genomen om verwarmen voor mensen met elektrische 
accumulatoren betaalbaar te houden. Om te beginnen kan elk gezin met een uitsluitend nachtteller een energielening 
aanvragen van maximaal 15.000 EUR. Deze betaalt men terug op ten hoogste 10 jaar aan een Jaarlijks 
Kostenpercentage (JKP) van 0%*. Hiermee kan je energiebesparende maatregelen zoals extra isolatie of een 
warmtepomp bekostigen.  
Een aantal premies van netbeheerder Fluvius zijn bovendien verhoogd voor woningen met een uitsluitend 
nachtteller:  
 
 
 
 
 
 
 
*Opgelet: lenen kost ook geld! 
 

Voor de premies voor warmtepompen (WP) is er nog beter nieuws! De gewone premies (300 EUR voor een 
warmtepompboiler, 300 EUR voor een lucht/lucht WP, 1500 EUR voor een lucht/water WP en 4000 EUR voor een 
bodem/water WP) worden met 20% verhoogd voor klanten met uitsluitend nachttarief. Komt de WP echter in de 
plaats van een systeem met directe elektrische verwarming (zoals accumulatie) dan wordt de basispremie maar liefst 
verdubbeld! Dat geldt trouwens ook als de WP wordt geplaatst in een woning die niet kan worden aangesloten op 
aardgas. Voorwaarde is wel dat de WP niet actief kan koelen.   
   
Een WP is echter niet altijd de beste oplossing. Als de woning en/of het warmteafgiftesysteem niet aangepast zijn, 
kan een WP net een heel dure oplossing zijn. Daarom kan je vooraf beter een beroep doen op gratis 
renovatiebegeleiding om te bekijken wat de interessantste energiebesparende werken in jouw woning zouden 
kunnen zijn.  Meer weten? Neem dan contact op het woonloket.  

Meer informatie: woonloket  – 015 51 11 45 – optie 6 of  0496 25 85 29 - woonloket@boortmeerbeek.be 

LET OP EEN GEZOND BINNENKLIMAAT 

Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Zonder dat je het beseft vervuil je de  
Zonder dat je het beseft vervuil je de lucht binnen door allerlei producten te gebruiken, nieuwe materialen in huis te 
halen, te koken, actief te zijn in huis… 
Daarom is het van groot belang om continu te ventileren en bijkomend te verluchten, ook in de herfst en de winter! 
Ventilatie betekent dat een permanente luchtuitwisseling mogelijk is, bijvoorbeeld via een ventilatiesysteem, of via 
verluchtingsroosters in je ramen, deuren of muren.   
Verluchten is een snelle vervanging van de binnenlucht door frisse buitenlucht. Laat dus niet de hele dag een raam 
op een kier staan maar zet twee keer per dag ramen en deuren een kwartier lang volledig open. Zeker na het douchen 
en tijdens het koken (vocht!) maar ook tijdens het schoonmaken omdat daarbij giftige stoffen kunnen vrijkomen. De 
zuivere lucht binnen is ook sneller opgebruikt als je bezoek hebt.  
Merk op! Bij verluchten gaat er natuurlijk wat warmte verloren, maar de aangevoerde frisse lucht is droger en warmt 
daardoor sneller op dan de vochtige binnenlucht. Het energieverlies blijft dus beperkt. Uitgebreide en bijkomende 
informatie kan je ook terugvinden op www.gezondbinnen.be en www.bouwgezond.be. 
 
 
 
 
 
 
 

- Dak- of zoldervloerisolatie: € 6 ipv € 4/m² 
- Muurisolatie (buitenzijde muren): € 45 ipv € 30/m² 

- Muurisolatie (binnenzijde muren):€ 22,5 ipv € 15/m² 
- Na-isolatie van de spouw: € 7,5 ipv € 5/m² 

- Vloerisolatie of isolatie plafond kelder: € 9 ipv € 6/m² 
- Hoogrendementsbeglazing: € 24 ipv € 16/m² 

 

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
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Meer informatie: woonloket  – 015 51 11 45 – optie 6 of 0496 25 85 29 - woonloket@boortmeerbeek.be 

GRATIS INFO-AVOND: GEZOND BINNENKLIMAAT  – DONDERDAG 23 DECEMBER 2021 

We herinneren jullie nog eens aan deze gratis info-avond. Ventileren en verluchten is de Alfa en de Omega van gezond 
wonen, maar wordt nog altijd onderschat! De lucht binnen in jouw woning heeft vaak een veel slechtere kwaliteit 
dan de buitenlucht. Tijdens deze gratis infosessie geven we je advies en tips voor een gezond binnenklimaat.  Je komt 
o.a. te weten: 

 

De infoavond is gratis en vindt digitaal plaats op 23 december 2021 om 20 uur. Via welk digitaal platform de 
infoavond verloopt, zal je bij inschrijving worden medegedeeld.  Inschrijven kan via www.wonenaandedijlenoord.be 
of via het woonloket op 0496 25 85 29.  

Meer informatie: woonloket  – 015 51 11 45 – optie 6 of 0496 25 85 29 - woonloket@boortmeerbeek.be 

BLOK@HABOBIB – SAMEN STUDEREN IN DE BIB 

Tijdens de blok stelt HaBoBIB een gedeelte van de bib ter beschikking als studieplek. Alle studenten uit het hoger 
onderwijs zijn welkom. Word lid van blok@habobib op Facebook!  
Praktisch: 

 

HABOBIB BOORTMEERBEEK ZOEKT EEN DIGIDOKTER   

Heb jij voeling met ICT, wil je je graag engageren als vrijwilliger, heb je maandelijks tijd voor een spreekuurtje en help 
je graag mensen met vragen over laptop, tablet of telefoon? Stuur dan een mail met je gegevens naar 
contact@habobib.be 

- van 27 december 2021 tot 5 februari 2022 (gesloten op 31 
december 2021 en 1 januari 2022) 

- op weekdagen telkens van 9 tot 17.30 uur, bij 
laatavondopening van de bib tot sluitingstijd 

- op zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur 

- in Haacht en Boortmeerbeek 

- verplicht inschrijven via https://blok.habobib.be 
 

 Welke gezondheidsrisico’s je oploopt door een ongezond 
binnenklimaat. 

 Waarom het van groot belang is om voldoende te ventileren 
en te verluchten. 

 Wat het verschil is tussen ventileren en verluchten. 
 Hoe je correct ventileert en verlucht. 
 Allerlei weetjes en tips, ook over het gebruik van 

schoonmaakproducten, nieuwe meubels, verwijderen van 
schimmel, enz. 

 

 

 

Tips voor een gezonde binnenlucht:  

 Vermijd spuitbussen, sprays en pesticiden.  

 Stook zo weinig mogelijk met je kachel of haard.  

 Vermijd wierookstokjes en steek liever geen geurkaarsen aan.  

 Zet tijdens het koken de dampkap aan en eventueel een raam op een kier.  

 Zet na het douchen een raam open in de badkamer. Maak ook de douchemuren schoon (eventueel 

met een aftrekker) en hang je handdoek open om te drogen. 

 Droog je was zo vaak mogelijk buiten. 

 Gebruik (schoonmaak-)producten zonder gevarensymbool en lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing. 

 Verlucht extra wanneer je pas geverfd hebt of nieuwe meubels hebt. 

 Rook zeker niet binnen! 

 

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
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4 

RAVOT: INFO- EN WENMOMENTEN 

Vooraleer je kind voor de eerste keer wordt opgevangen op Ravot, moet je deelnemen 
aan een online infomoment om jouw kind te registreren.  Hier wordt het huishoudelijk 
reglement en de werking van Ravot toegelicht.  Het volgende infomoment vindt plaats op 
17 januari 2022 om 19 uur.  

Ook de kinderen zelf krijgen de kans om kennis te maken met Ravot tijdens de 
zogenaamde ‘wenmomenten’.  Kinderen komen dan samen met hun ouders naar de 
opvang.  We doen een leuke activiteit, een rondleiding en laten de kinderen kennis maken 
met de werking van Ravot. Voor de pagadders (kleuters) is er een welkomstboekje, zo 
kunnen zij ook zien hoe de opvang op Ravot verloopt.  

Het volgende wenmoment vindt plaats op woensdag 26 januari 2022.  Wil je deelnemen aan een online infomoment 
of aan een wenmoment stuur dan een mail naar ravot@ocmwboortmeerbeek.be.  We sturen je dan een link voor 
het online infomoment of het juiste uur van het wenmoment. 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot – 015 50 06 86 of liesbeth.guinier@boortmeerbeek.be 

RAVOT: INSCHRIJVINGEN KROKUSVAKANTIE 

Ouders kunnen vanaf maandag 13 januari 2022 vanaf 8 uur 
inschrijven voor de krokusvakantie op Ravot. Ravot staat 
klaar met een speels vakantieaanbod in volgende thema’s: 

Reserveringen gebeuren online via de beveiligde en 
gebruiksvriendelijke webpagina op www.i-school.be/login. 
Jouw kind dient wel eerst ingeschreven te zijn bij Ravot. 
 

MINDER MOBIELEN CENTRALE 

Bij de start van 2021 pakten we uit met een nieuwe dienstverlening binnen 
onze gemeente, de Minder Mobielen Centrale. De 
mindermobielencentrale (afgekort als MMC) vervoert mensen met een 
beperkt inkomen die problemen ondervinden om zich te verplaatsen, en 
hen op die manier uit hun sociaal isolement te halen.  Je kan als gebruiker 
ritten aanvragen voor allerlei doeleinden zoals familiebezoek, 
vrijetijdsbesteding, kappersbezoek, boodschappen, …  Ook voor afspraken 
bij een zorgverstrekker, bijvoorbeeld voor controle ziekenhuis, tandartsbezoek, oogarts, kan je beroep doen op de 
MMC.  

Om deze dienstverlening nog verder uit te bouwen, zijn we nog op zoek naar chauffeur-vrijwilligers. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits  Hans De Locht – Annick DeKeyser - Denis Bosny 

Audrey Bogaerts – Hans Crol 

Karin Derua 

Het gemeentebestuur volgt uiteraard de beslissingen en maatregelen in verband met corona opgelegd door de federale 
overheid. Zo kan het dat bepaalde informatie in deze nieuwsbrief, wanneer je deze in de bus krijgt, ondertussen 

achterhaald is. Volg daarom zeker ook onze digitale kanalen: www.boortmeerbeek.be 

Je dient aan drie voorwaarden te voldoen: 
 

 Beschikken over een eigen wagen                                             

 Enkele uren per week beschikbaar zijn 

 Bereikbaar zijn via (mobiele) telefoon 

Als chauffeur beslis je zelf over de invulling van je vrijwilligerswerk. 
Je ontvangt een onkostenvergoeding van 0,35 EUR per gereden 
kilometer. Het aantal kilometers wordt opgeteld vanaf het moment 
dat je je woning verlaat tot je terug thuis aankomt. 
 

 

Interesse? Wil jij je steentje 
bijdragen? 
Neem vandaag nog contact op voor 
meer informatie.  
Minder Mobielen Centrale 
Boortmeerbeek 
mmc@boortmeerbeek.be of  
015 51 11 45 optie 7 
 

 

kleuters en ravotters: 
bouwen en schilderen zonder grenzen 

tieners: 
1 tegen allen en allen tegen 1 

 


