
________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

ONTVANG VOORTAAN UW NIEUWS ELEKTRONISCH! 

Wil jij ook op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Wil je snel de interessantste 
nieuwtjes vernemen? Schrijf je dan in op de elektronische nieuwsbrief van de gemeente. Dit kan via 
http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven. 

Je kan hierbij je eigen nieuwsbrief en de thema’s kiezen waarover je nieuws wenst te ontvangen: 

 algemeen nieuws (gemeenteraad, burgerzaken…) 
 verkeer en infrastructuurwerken 
 vrije tijd (cultuur, jeugd, senioren, sport,…) 
 omgeving (milieu en ruimtelijke ordening) 
 welzijn (onderwijs, gezondheid,…) 

Telkens als over één van deze thema’s een nieuwtje te melden valt, zal de elektronische nieuwsbrief automatisch 
in jouw digitale brievenbus terechtkomen.  

Maar ook de liefhebbers van de vertrouwde, papieren nieuwsbrief moeten niet bevreesd zijn. Die zal nog steeds 
zoals vroeger regelmatig in de bus vallen. 

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

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

Omwille van een brugdag zullen alle gemeentelijke diensten gesloten zijn op maandag 20 juli 2015. 

NOORD-ZUIDRAAD 

De gemeenteraad van 29 juni 2015 keurde de oprichting van een noord-zuidraad goed. Deze nieuwe 
gemeentelijke adviesraad, die een werking rond het lokale beleid voor ontwikkelingssamenwerking wil 
ontwikkelen, heeft als doelstelling: 

1. overleg en coördinatie tot stand te brengen tussen de organisaties die in Boortmeerbeek werkzaam zijn op 
het vlak van de noord-zuidproblematiek; 

2. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over en sensibiliseren voor de noord-zuidproblematiek;  
3. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over projecten en initiatieven die in de gemeente in het kader 

van de noord-zuidproblematiek worden georganiseerd; 
4. op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen aan de gemeentelijke overheid 

betreffende het gemeentelijke beleid rond de noord-zuidproblematiek. 

In de noord-zuidraad is er plaats voor zowel vertegenwoordigers van lokale noord-zuidinitiatieven als voor 
individuele geïnteresseerden die gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren tot het lokale beleid rond 
ontwikkelingssamenwerking. 

Verschillende initiatieven die in de gemeente actief zijn rond noord-zuidprojecten hebben reeds hun 
belangstelling voor de noord-zuidraad laten weten. Maar uiteraard zijn ook andere projecten en individueel 
geïnteresseerden welkom. Wie interesse heeft in de werking van de noord-zuidraad kan dit melden via 
info@boortmeerbeek.be 

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

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG 

Het lokaal overleg kinderopvang (afgekort als LOK) is een adviesraad van het OCMW. Het brengt iedereen samen 
die bij de opvang van jonge kinderen is betrokken. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over 
haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. 

Het LOK komt voor de eerste keer samen op dinsdag 6 oktober 2015 om 20 uur. Op deze vergadering worden de 
leden verkozen. Ook individuele gebruikers van kinderopvangdiensten worden uitgenodigd als stemgerechtigd lid 
van dit adviesorgaan. 

Woont u in Boortmeerbeek en doet u beroep op een opvangdienst voor kinderen (kinderdagverblijf, 
onthaalouder, buitenschoolse kinderopvang, …)? Stel u dan kandidaat als lid van het LOK. 
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Het huishoudelijk reglement waarin de bepalingen zijn opgenomen tot samenstelling van het lokaal overleg 
kinderopvang en vaststelling van de interne werking kan u lezen via 
http://www.ocmwboortmeerbeek.be/oprichting-adviesraad-lokaal-overleg-kinderopvang-stel-u-kandidaat. 

Hoe stelt u zich kandidaat als lid? Schrijft een brief of mail naar Liesbeth Guinier, teamcoördinator BKO Ravot, 
Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek. En dit uiterlijk op 22 september 2015. Op de installatievergadering van 6 
oktober 2015 wordt ook de voorzitter verkozen onder de stemgerechtigde leden. U kunt zich hiervoor kandidaat 
stellen bij Liesbeth Guinier, teamcoördinator BKO Ravot, ten laatste bij aanvang van de vergadering op 6 oktober 
2015. 

Meer informatie: OCMW (Liesbeth Guinier, teamcoördinator RAVOT – liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be – 
T 015/50 06 80) 

POP UP LIVE – ZONDAG 19 JULI 2015 

‘Vlaanderen Muziekland’ was lang een vaste zomerse afspraak, ook in Boortmeerbeek. Het muziekprogramma 
van de openbare omroep steekt vanaf dit jaar in een nieuw jasje. De opvolger heet ‘Pop Up Live’ en wordt 
voortaan gepresenteerd door Peter Van de Veire. Op het programma staat muziek van nationale en 
internationale artiesten. Naast de hits van het moment is er ook plaats voor muzikale verrassingen. 

‘Pop Up Live’ is te gast op zondag 19 juli 2015 aan de brouwerij Haacht aan de Provinciesteenweg. Het 
programma start om 19 uur en eindigt rond 23 uur. De eigenlijke televisie-uitzending is te bekijken op zondag 26 
juli 2015 om 20.30 uur op Eén. 

VOETBAL – BEKER VAN BOORTMEERBEEK – WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 

Ook dit jaar wordt in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen de Beker van Boortmeerbeek betwist tussen KFC 
Hever en KRC Boortmeerbeek. De wedstrijd vindt plaats op woensdag 12 augustus 2015 op het terrein van KRC 
Boortmeerbeek aan de Meerbemdweg. De aftrap is voorzien om 19 uur en de inkom is gratis.  

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

ROMMELMARKT – ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2015 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur op zaterdag 15 augustus 2015 een grote 
rommelmarkt in het centrum van Boortmeerbeek. Van 8.30 uur tot 16 uur kan u op zoek naar spulletjes die aan 
voordelige prijzen worden aangeboden.  

Parking is voorzien aan de sporthal, het kerkhof, de gemeenteschool en de parking van AD Delhaize aan de 
Wespelaarsebaan. 

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

BOOGSCHIETEN – BEKER VAN BOORTMEERBEEK – ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2015 

Traditiegetrouw wordt op zaterdag 15 augustus 2015 in de sporthal opnieuw gestreden voor de beker van 
Boortmeerbeek in het boogschieten. U kan er de ganse dag terecht om er een kijkje te komen nemen.   

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

PETANQUETORNOOI – ZONDAG 16 AUGUSTUS 2015 

Op zondag 16 augustus 2015 organiseert de gemeente Boortmeerbeek aan de sporthal een petanquetornooi 
waaraan iedereen van jong tot oud kan deelnemen. Inschrijven kan enkel in ploegen van drie, waarbij er minstens 
één deelnemer uit de gemeente moet zijn. De deelnameprijs bedraagt 3,00 EUR per ploeg indien men inschrijft 
vóór 12 augustus 2015. Wie nadien of ter plaatse inschrijft betaalt 5,00 EUR. Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd 
in het gemeentehuis. 

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

HERDENKING SLAG VAN SCHIPLAKEN – ZONDAG 23 AUGUSTUS 2015  

In augustus en september 1914 was Schiplaken het toneel van een zware veldslag die geleverd werd tussen de 
oprukkende Duitse troepen en het Belgische leger. Negentig gesneuvelde soldaten vonden een laatste rustplaats 
op het kerkhof van Schiplaken. Opdat iedereen zou blijven beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend is, herdenkt 
het gemeentebestuur samen met de vaderlandslievende verenigingen elk jaar deze veldslag. Op zondag 23 
augustus 2015 wordt om 10 uur in de kerk van Schiplaken een herdenkingsdienst gehouden, gevolgd door een 
bloemenhulde aan het monument op de begraafplaats. 

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45 - secretariaat@boortmeerbeek.be) 

BOORTMEERBEEK FEEST! - ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015 

Nadat in 2014 voor een eerste maal in en rond de sporthal Boortmeerbeek Feest! werd georganiseerd, was het 
voor alle aanwezigen meteen duidelijk dat dit initiatief moest worden herhaald. Daarom is er op zondag 6 
september 2015 opnieuw Boortmeerbeek Feest!. 

Verenigingen krijgen er de kans hun werking en activiteiten aan een breed publiek voor te stellen. Aanvullend 
zorgt de gemeente voor animatie en enkele leuke attracties. 
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Noteer alvast deze datum in uw agenda, want op 6 september 2015  van 14 uur tot 18 uur zal in Boortmeerbeek 
worden gefeest! 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T015/51 11 45 – vrijetiid@boortmeerbeek.be) 

REGIONALE SPORTDAG VITA-MIN – DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 

Reeds voor de 12e keer wordt de sportdag Vita-min, een sportdag voor volwassen mentaal gehandicapten, 
georganiseerd te Rotselaar. De deelnemers kunnen kiezen uit een uitgebreid sportprogramma: dans, 
huifkarrentocht, trampolinespringen, volkssporten, new games, petanque, vlottentocht,… De sportdag wordt 
afgesloten met een discoparty.  

Individuelen kunnen inschrijven, samen met een begeleider. Deze sportdag vindt plaats in de Sportoase De 
Meander, Vakenstraat 18 te 3110 Rotselaar. De deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR en kan ter plaatse worden 
betaald. 

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

WORKSHOP ‘MEERSTEMMIG ZINGEN VOOR BEGINNERS – DONDERDAG 10 SEPTEMBER EN DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015 

Deze a-capellazangreeks staat open voor iedereen die graag zingt of dat wil uitvissen. Je zingt liederen uit een 
breed repertoire van wereldmuziek. Alle arrangementen zijn prettig en toegankelijk en nodigen je uit je eigen 
stemcapaciteiten ten volle te ontdekken. Je start met een rustige stemopwarming en stretching van je lichaam, 
waarna we afstemmen op de klank van de groep. Muziek kunnen lezen is niet nodig, alle arrangementen worden 
aangeleerd op het gehoor, dus zonder partituur. Alle stemmen zijn welkom: hoog en laag. 

‘Meerstemmig zingen voor beginners’ vindt plaats op donderdag 10 september en 17 september 2015 telkens 
van 19.30 uur tot 22 uur in het cultuurhuis de Oude Pastorie (Ravesteinstraat 21). Deelnemen kost 26,00 EUR. Je 
kan inschrijven via www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

SPORTELDAG BLANKENBERGE – DONDERDAG 17  SEPTEMBER 2015 

Op donderdag 17 september 2015 kunnen alle 50-plussers voor de tweede maal in een recreatieve sfeer mee 
gaan sportelen in Blankenberge. Men kan er kiezen uit volgende sporten: fietsen, wandelen,  petanque,  minigolf, 
golfbiljart en kubben. Nieuw is dat je een hele dag kan fietsen voor 5,00 EUR extra, maar dan wel zonder 
begeleiding.  

Het vertrek is voorzien om 7.30 uur aan de sporthal. ’s Avonds vertrekt de bus in Blankenberge om 17 uur. 
Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd tot woensdag 9 september 2015. De deelnameprijs bedraagt 10,00 EUR. In 
dit bedrag is de deelname aan de sporteldag, het busvervoer, broodjesmaaltijd met soep en de verzekering 
inbegrepen.  

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Griet Janssens/Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45 - 
vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

GA OP SCHATTENJACHT MET INTERLEUVEN EN WIN EEN MOOIE PRIJS! 

Interleuven blaast dit jaar 50 kaarsjes uit en dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Interleuven is als 
intergemeentelijke vereniging actief op vlak van bedrijventerreinen, woonprojecten, ruimtelijke ordening, GIS, 
milieu, preventie, ontwerp en realisatie van gebouwen,.... Interleuven ondersteunt de lokale besturen van het 
arrondissement Leuven en stimuleert mee de duurzame ontwikkeling van de streek. 

Speur mee! 
Tussen 15 juni en 15 oktober 2015 kan je op schattenjacht in elk van de 30 gemeenten van het arrondissement 
Leuven: van Aarschot tot Zoutleeuw, van Boortmeerbeek tot Landen, van Diest tot Tervuren, ...  

Je kan een mooie prijs winnen en je ontdekt mooie en onverwachte plaatsjes in de regio. Vind de verborgen 
schatten terug en ontdek enkele realisaties van Interleuven van de afgelopen 50 jaar. Echte avonturiers kunnen 
op jacht naar de superschat, deze vind je terug na een mooie wandeltocht. Speel samen met je vrienden, familie 
of clubleden en daag hen uit om de meeste schatten te vinden. 

Hoe meespelen? 
Registreer je vanaf 15 juni 2015 via www.interleuven.be en ontvang je persoonlijke speelnummer via e-mail. Ga 
op pad met het spelboekje dat je aan de onthaalbalie in het gemeentehuis kan krijgen of via www.interleuven.be) 
en/of een wandel-gps, tablet of smartphone (gps-coördinaten kunnen worden gedownload op 
www.interleuven.be). Los het raadsel op en vind de schat, noteer je speelnummer op het papier in het filmrolletje 
en leg het terug op exact dezelfde plaats als waar je het vond. Smaakt dit naar meer? Ga dan op zoek naar de 
volgende! Hoe meer gevonden schatten, hoe meer kans op één van de prijzen. Bekijk ook het filmpje op 
www.interleuven.be. 

Wat kan ik winnen? 
De prijzenpot bevat een elektrische fiets, een stadsfiets en een plooifiets. Heb je de superschat gevonden? Dan 
maak je kans op een tablet. De winnaars krijgen hun prijs overhandigd op onze jubileumviering die plaatsvindt in 
Leuven op 27 november 2015. Veel succes bij het speuren! 

Meer informatie: www.interleuven.be 
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GEZONDHEIDSWANDELING – TOT EINDE SEPTEMBER 2015 

Graag brengen we nog eens de gezondheidswandeling in herinnering waaraan je tot einde september kan 
deelnemen. Deze wandeling van ongeveer vijf kilometer loopt grotendeels door het Broek van Boortmeerbeek. 
Langs het parcours vindt men tien borden met telkens vijf vragen over gezondheid, voeding, beweging, enz. Ieder 
vragenbord bevat vijf vragen voor volwassenen en één vraag voor kinderen. Voor de deelnemers die deze vragen 
het best beantwoorden, is er een leuke prijs.  

Een routebeschrijving en deelnemingsformulier kan men bekomen bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. Of 
via onze website http://www.boortmeerbeek.be/boekje-gezondheidswandelingpdf. 

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

ZUINIG MET WATER OMSPRINGEN 

Tijdens de warme zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke 
bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De 
Watergroep staat in uw gemeente elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater. We geven graag enkele 
tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen. 
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt 

algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met 
zuinige sproeikoppen, zelfs vijf keer. 

• De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breekt u de harde laag. Dat 
houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen. 

• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever één keer per week een kwartier, dan elke dag vijf 
minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard 
ook perfect met opgevangen regenwater. 

• Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's 
avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want 
de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. 

• Besproei uw gazon niet. U zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan u dacht.  
• Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over. 
• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw 

te vullen. Zo heb je 's ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater. 

EEN VUURTJE IN DE TUIN, GEZELLIG OF TOCH NIET?  

Afval verbranden mag niet in huis, maar ook buiten niet. Ook niet in een ton of iets dergelijks. De vuurtjes in onze 
tuin veroorzaken meer dan 50% van de totale dioxine-uitstoot! Stof tot nadenken dus voor de gevolgen voor onze 
gezondheid… 

Gebruik in de allesbrander of in het tuinoventje dus uitsluitend wettelijk goedgekeurde brandstoffen zoals droog, 
onbehandeld hout. Ook plantaardig tuinafval mag u niet zomaar verbranden. Alleen wanneer er binnen een straal 
van 100 meter geen begroeiing of gebouwen zijn, is dit wel toegestaan. Aarzel niet om bij twijfel de gemeentelijke 
milieudienst te contacteren. 

Meer info: milieudienst (Tom Vanhove - T 015/51 82 04 – milieudienst@boortmeerbeek.be) 

MAAK JE WONING ENERGIEZUINIG MET DE VLAAMSE ENERGIELENING  

Van elke Vlaamse woning een energiezuinige woning maken. Dat is de ambitie van Vlaamse overheid. Om 
gezinnen te helpen om zulke investeringen in energiebesparende renovatie te betalen, kan je gebruik maken van 
de Vlaamse Energielening. 

Een energielening aanvragen kan bij de lokale entiteiten van je gemeente. Je leent maximaal 10.000,00 EUR die je 
in 5 jaar moet terugbetalen aan een rente van 2%. Bepaalde kwetsbare groepen kunnen zelfs lenen aan 0%. Die 
laatste groep kan met de energielening bovendien ook energiezuinige huishoudtoestellen aanschaffen 

Je kan met de energielening tal van duurzame ingrepen laten uitvoeren. Laat je dak of vloeren isoleren, vervang 
een oude verwarmingsketel door een nieuwe condensatieketel of investeer in nieuwe ramen. Sinds kort kan je 
zelfs de installatie van zonnepanelen financieren via de Vlaamse energielening. 

Om nog meer woningen energiezuinig te maken, trok de Vlaamse overheid het budget voor de energieleningen 
onlangs op naar 30 miljoen EUR voor 2015. Er werden ondertussen al meer dan 2.000 energieleningen afgesloten. 
Doe er je voordeel mee! 

Meer info: www.energiesparen.be/energielening 
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