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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 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 14 OKTOBER 2018 

Op 14 oktober trekken we weer met z’n allen naar de stembus voor de gemeenteraads– en 
provincieraadsverkiezingen. In België zijn we verbonden aan de stemplicht. In Boortmeerbeek zullen ongeveer 
9.500 kiezers hun stem uitbrengen. In de loop van de maand september krijg je daarom als stemplichtige een 
oproepbrief in de bus. Verlies hem niet want je hebt hem nodig als je je aanbiedt aan het stembureau. Geen 
oproepbrief gekregen of kwijt? Tot en met vrijdag 12 oktober 2018 kan je een kopie van je oproepbrief halen bij 
de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Dat kan zonder afspraak, tijdens de openingsuren. 

Alle 12 stembureaus bevinden zich in de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek.  Je kan je 
stem uitbrengen tussen 8 uur en 15 uur. We raden je aan, indien mogelijk, te voet of met de fiets te komen. Het 
stemmen gebeurt elektronisch door middel van een stemcomputer.  Het gebruik is heel eenvoudig, maar wie 
wenst kan even komen oefenen en informatie inwinnen in het gemeentehuis. Dit kan elke werkdag tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 

Een geldige stem uitbrengen 

Om geldig te stemmen mag je per verkiezing slechts binnen één lijst stemmen uitbrengen.  Dit kan door een 
lijststem, in het vakje bovenaan de lijst, of een naamstem, naast de naam van één of meerdere kandidaten, uit te 
brengen. Als je tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, wordt 
met de lijststem geen rekening gehouden.  

Afwezig of stemmen bij volmacht? 

Heb je een geldige reden om op zondag 14 oktober 2018 niet te stemmen? Dan moet je dat bewijzen met een 
attest. Vervolgens kan je iemand een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. 

De onmogelijkheid om te stemmen moet worden aangetoond met één van de volgende attesten: 

- een medisch attest bij ziekte of medische redenen 
- een attest van de werkgever bij beroeps-of dienstredenen 
- een attest van de onderwijsinstelling waar je les volgt bij studieredenen 
- een attest van de inrichting bij een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel 
- een attest van de religieuze overheid bij geloofsovertuiging. 

Een volledig overzicht van de bewijzen en attesten die je moet voorleggen vind je op onze website 
www.boortmeerbeek.be  of  op  www.vlaanderenkiest.be. 

Indien je een volmacht wil geven, moet je een volmachtformulier in te vullen. Je kan dit downloaden op onze 
website of gratis aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je geeft dit aan de volmachtkrijger, een kiesgerechtigde 
persoon die voor je zal stemmen. Elke kiesgerechtigde mag slechts één volmacht op zich nemen. De 
volmachtkrijger moet in het bezit zijn van de oproepbrief, de volmacht en het bewijs met de reden van afwezigheid 
wanneer hij/zij zich aanbiedt voor de stemming bij volmacht. Als je om privé-redenen tijdelijk in het buitenland 
verblijft en een volmacht wenst te geven, moet je een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, ondertekend 
door de burgemeester, indienen of bijvoegen bij de volmacht.  Aanvragen hiervoor moeten uiterlijk op 11 oktober 
2018 bij de burgemeester zijn ingediend. 

Geen volmacht? 

Wens je geen volmacht te geven  dan kan je het juiste attest binnenbrengen of overmaken aan de dienst 
burgerzaken tot en met 12 oktober 2018.  Je kan dit ook  op  14 oktober  2018 aan de voorzitter van het 
stembureau laten bezorgen.  Op de dag van de verkiezingen kan je terecht aan het centrale infopunt in de 
inkomhal van de sporthal. Een medewerker helpt je graag verder.  

Meer informatie: dienst burgerzaken  (T 015/51 11 45 – optie 3 – burgerzaken@boortmeerbeek.be) 
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GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD 

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 22 oktober 2018 om 20 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kan 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 oktober 2018 en 
start om 19.00 uur in het OCMW-gebouw aan het Heverplein 3.  

SCHOLENVELDLOOP – DINSDAG 2 OKTOBER 2018  

Elk jaar organiseert de gemeente in samenwerking met joggingclub Icarus en MOEV de scholenveldloop. Hier 
krijgen alle kinderen van de verschillende lagere scholen de kans om zich te meten met leeftijdsgenoten. Kom de 
kinderen gerust aanmoedigen! 
 

- voormiddag vanaf 10.30 uur : 1ste, 2de en 3de leerjaar 
- namiddag vanaf 13.20 uur: 4de, 5de en 6de leerjaar 

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

LEZING ‘ROTSELAARSE KASTEELGIJZELING IN 1944’ – DONDERDAG 4 OKTOBER 2018  

In het kader van de tentoonstelling ‘Nooit meer oorlog herdenken’ verzorgt Bert Cornelis een lezing over ‘De 
Rotselaarse kasteelgijzeling in 1944’, een misschien minder gekend maar bijzonder verhaal dat zich op het einde 
van de Tweede Wereldoorlog afspeelt in het kasteel Rega’s Hof in Rotselaar-Heikant, eigendom van de familie de 
Wouters d’Oplinter. 
De lezing vindt plaats in de bibliotheekvestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) en start om 19.30 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 4,00 EUR . Het aantal deelnemers is beperkt. 

Inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be – je vindt deze activiteit terug onder het blokje ‘activiteiten’ 

REGIONALE ZWEMLESSEN VOOR 50+ERS – VANAF VRIJDAG 5 OKTOBER 2018  

Zwemmen als vrijetijdsvorm is in onze maatschappij al goed ingeburgerd. In het kader van een groeiende belangstelling 
voor gezondheid wordt bewegen voor iedereen, maar vooral voor 50+ers gestimuleerd.  
Onder het motto ‘nooit te oud om te leren’ bieden we 50+ers de mogelijkheid om op een rustige manier kennis te 
maken met het plezier om zich als een vis in het water te voelen.  Je kan zowel als beginner of als gevorderde deelnemen. 
 
De zwemlessen voor beginners omvatten onder andere watervrees overwinnen en basistechniek schoolslag aanleren. 
Deze lessen zijn aangepast aan het tempo van de deelnemer. 
Tijdens de zwemlessen voor gevorderden wordt er gewerkt aan het  verbeteren  van de zwemstijl, met de mogelijkheid 
om een nieuwe zwemstijl aan te leren. 
 
De begeleiding gebeurt telkens door ervaren lesgevers en/of redders. 
De lessen gaan door in het zwembad van Tremelo (Veldonkstraat 3) vanaf vrijdag 5 oktober 2018 telkens van 12.15 uur 
tot 13 uur.  De deelnameprijs bedraagt 30.00 EUR (voor 10 lessen). Het maximum aantal deelnemers is 20. 

Inschrijvingen: www.tremelo.be/vrijetijdsloket  of bij de dienst vrije tijd  

LEZING ‘TYPISCH TIENERS’ –  MAANDAG 15 OKTOBER 2018  

Tijdens de tienerjaren van je kroost kan het er pittig aan toegaan. Er komt in een recordtijd zó veel op je af, dat je 
misschien af en toe het noorden kwijtraakt. Sarah Van Gysegem schrijft als redacteur van BOTsing al zestien jaar 
over de opvoeding van tieners en mocht al deze ervaringen bundelen in het pedagogisch handboek 'Typisch 
Tieners'. Nu is er de lezing en dit op maandag 15 oktober 2018 in Ravot (Ravesteinstraat 84). De lezing start om 
20 uur maar wie van de gelegenheid gebruik wil maken om (beter) kennis te maken met Ravot is er welkom vanaf 
19.30 uur. Deelname is gratis maar vooraf even inschrijven is wel wenselijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

GARAGEVERKOOP IN DE BIB  – ZATERDAG 20 OKTOBER 2018  

Schoon schip in de bib! Dit is je kans om je thuis‐ of je klasbib uit te breiden. De bib verkoopt haar afgevoerde boeken 
aan 1,00 EUR per stuk. Maar afgevoerd is nog niet afgeschreven… Ga langs en laat je gaan! De garageverkoop gaat door 
in de bibliotheekvestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5)  op zaterdag 20 oktober 2018 van 9.30 uur tot 12 uur. 

http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING – VRIJDAG 19 OKTOBER 2018 

Vandaag fietst, tramt, treint en bust heel Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, t-shirts en sjaaltjes door het 
land. Op die manier vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer 
dan 240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel en plezier te bezorgen.  

Ook dit jaar zal er in Boortmeerbeek samen gevierd, gegeten, gezongen, geroepen ... maar vooral gespeeld 
worden. Op de Dag van de Jeugdbeweging spelen de vier Boortmeerbeekse jeugdbewegingen opnieuw samen: 
Chiro Anto, KLJ Schiplaken, Scouts & Gidsen Boortmeerbeek en Scouts & Gidsen Hever-Schiplaken zetten samen 
hun schouders onder de feestdag voor al hun (oud-)leden. 

Kom na schooltijd tussen 16.30 uur en 18.30 uur naar de sporthal van Boortmeerbeek en beleef er een ‘jeugdige’ 
dag gratis vol plezier en lekkers. 

Inschrijven: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be of via de dienst vrije tijd 

VORMING: MEDIAWIJZE (GROOT)OUDERS – MAANDAG 22 OKTOBER 2018  

Welke wegen kinderen online verkennen, is en blijft voor hun (groot)ouders een raadsel. Ouders en grootouders 
denken dat hun (klein)kinderen sneller nieuwe dingen oppikken en zijn zich niet altijd bewust van de rol die zij zelf 
kunnen opnemen. Ze zijn vaak onzeker en hebben heel wat vragen over dingen als schermtijd, sociale media, 
games, privacy ... Ouders en grootouders kunnen in deze vorming terecht met al hun vragen over het 
mediagebruik van hun kinderen van 0 tot en met 18 jaar. De vorming vindt plaats in de bibliotheekvestiging van 
Boortmeerbeek op maandag 22 oktober 2018 van 19 uur tot 21.30 uur. De deelnameprijs is gratis. Vooraf 
inschrijven is noodzakelijk, want het aantal deelnemers is beperkt (max.20). 

Inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be – je vindt deze activiteit terug onder het blokje ‘activiteiten’ 

DIGIVORMING: GOOGLE EFFICIËNT GEBRUIKEN – DINSDAG 23 OKTOBER 2018  

Iedereen weet wat Google is. Deze zoekmachine helpt je begrippen, afbeeldingen en locaties vinden op internet. 
Maar met enkele eenvoudige trukjes kun je veel meer uit Google halen: beter en sneller meer vinden. Daarnaast 
biedt Google nog een aantal extra mogelijkheden. We leren je ze kennen en zo ontdek je de mogelijkheden en 
voorkom je problemen met privacy en veiligheid.  

De vorming gaat door in de bibliotheekvestiging van Boortmeerbeek op dinsdag 23 oktober 2018 van 13.30 uur 
tot 16.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR voor leden/10,00 EUR voor  niet-leden. Snel inschrijven is de 
boodschap, het aantal plaatsen is beperkt. 

Inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be – je vindt deze activiteit terug onder het blokje ‘activiteiten’ 

VERTELKUNST, MUZIEK EN THEATER ‘WIE IS DE ZEEHEKS’ – WOENSDAG 24 OKTOBER 2018  

‘Wie is die zeeheks?’ is een verhalensessie voor lagere schoolkinderen met theatrale en muzikale elementen. Deze 
sessie is een mix van literatuur, natuur en milieu, muzische vorming en expressie. 

De zeeheks zit in een grote kring met de kinderen en vertelt verhalen terwijl in het midden een grote heksenketel 
staat te roken. De kinderen krijgen de gelegenheid om zich te uiten met woorden, verkleedkostuums en ritmische 
muziekinstrumentjes terwijl de zeeheks gitaar speelt. De sessie gaat door in de bibliotheekvestiging van Haacht. 
De deelnameprijs is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk want het aantal deelnemers is beperkt. 

Inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be – je vindt deze activiteit terug onder het blokje ‘activiteiten’ 

CREAWEEK : THEMA ‘DE WERELD ROND’ - MAANDAG 29 OKTOBER – WOENSDAG 31 OKTOBER 2018  

Zit je oogappel thuis ook altijd te frutselen, te knippen, te plakken, ... kortom te knutselen.  Dan is de creaweek de 
plek om samen met andere leeftijdsgenoten te knutselen en op een speelse en creatieve manier begeleid te 
worden in deze ontdekkingstocht.  

Thema van deze creaweek is ’De wereld rond’. Niet alleen K3 reist van ‘Afrika tot in Amerika’. Ook wij bezoeken 
tijdens deze (korte) creaweek alle uithoeken van de wereld. Al knutselend, zingend en tussendoor even buiten 
spelend, reizen we van land naar land, de hele wereld rond. 

De creaweek vindt plaats in de gemeentelijke basisschool (Beringstraat 107) van maandag 29 oktober 2018 tot 
woensdag 31 oktober 2018. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom. De activiteiten starten om 9 uur en eindigen 
om 16 uur. Er wordt opvang ter plaatse voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. De deelnameprijs bedraagt 
50,00 EUR. De inschrijving is pas definitief na betaling van de deelnameprijs. 

Inschrijven: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be of via de dienst vrije tijd 
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VAKANTIEOPVANG IN RAVOT – THEMA ‘APPLAUS’ : MAANDAG 29 OKTOBER – VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018  

Dromen je kinderen van een echte ster of held te zijn? Wil je ze hun talenten laten ontdekken? Mee zoeken naar 
het origineelste applaus? Of werken ze liever achter de schermen en knutselen ze graag een decor?  Dan is Ravot 
de ideale plaats tijdens de herfstvakantie! 
De vaste speelhoeken blijven bestaan en zorgen voor extra veel speelplezier. Maar natuurlijk kunnen ze zich ook 
uitleven in de buitenkeuken, op het fietsparcours, in de zandbakken, een kamp bouwen of gezelschapsspelletjes 
spelen. 

Meer informatie en inschrijven: https://www.ocmwboortmeerbeek.be/buitenschoolse-kinderopvang-ravot 

INDOOR SKIËN/SNOWBOARDEN IN LANDGRAAF - DINSDAG 30 OKTOBER 2018  

Ook dit jaar gaan we onze skilatten of snowboard aanbinden en de koude trotseren op de indoorpiste te Landgraaf. 
Zowel de beginners als de ervaren sneeuwfanaten komen hier aan hun trekken. De deelnemers worden in verschillende 
niveaugroepen verdeeld en nadien kan de sneeuwpret beginnen. De activiteit vindt plaats op dinsdag 30 oktober 2018 
en is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. De deelnameprijs bedraagt 30,00 EUR.  Vertrek is voorzien aan de 
sporthal in Boortmeerbeek. Het juiste vertrek- en aankomstuur zal nog aan de deelnemers worden meegedeeld. Het 
aantal deelnemers is beperkt. 

Meer info en inschrijven: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be of via de dienst vrije tijd 

GEZINSZWEMMEN - VANAF ZATERDAG 26 JANUARI 2019 TOT EN MET 30 MAART 2019 

De gemeente Boortmeerbeek organiseert 10 zwemlessen voor kinderen vanaf 3 jaar in het zwembad van Tremelo 
(Veldonkstraat 3, naast het gemeentehuis). Er zijn drie categorieën: 

- categorie1:watergewenning 
- categorie2:zwemles(vanaf 4 jaar) 
- categorie 3: vervolmaking 

De deelnameprijs bedraagt 40,00 EUR voor 10 lessen. In de deelnameprijs zijn de toegang tot het zwembad en 
de leraarsvergoeding inbegrepen. Eventueel vrij zwemmen of toegang van ouders en begeleiders tot het 
zwembad zijn ter plaatse en per beurt te betalen. De lessen gaan door vanaf zaterdag 26 januari 2019 tot en met 
30 maart 2019 telkens van 13 uur tot 14 uur. Het aantal deelnemers is beperkt. 

Inschrijven: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be of via de dienst vrije tijd 

SAMENAANKOOP ‘ BEHAAG JE TUIN’ – INSCHRIJVEN TOT 31 OKTOBER 2018 

In de vorige nieuwsbrief kon je al lezen dat de regionale landschappen van Vlaams-Brabant een samenaankoop 
organiseren van inheems gemengde hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen. Plantgoed kan besteld 
worden via de website www.behaagjetuin.be. Boortmeerbeek doet uiteraard mee aan de samenaankoop, maar 
wegens een administratief misverstand was het niet mogelijk om je bestelling te plaatsen via de website. De 
website werd ondertussen aangepast. Wie graag nog plantgoed wil bestellen, kan dit nog tot 31 oktober 2018. Je 
bestelling haal je af op zaterdag 8 december tussen 9 uur en 12 uur aan de gemeentelijke loods (Mechelsebaan 
37). 

 

 

 

 

 

 

 Het college van burgemeester en schepenen  

De algemeen directeur,   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 

Opmerkingen en/of tips over deze nieuwsbief? 

Wij horen ze graag op info@boortmeerbeek.be 
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