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GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD

De volgende bijeenkomst van de OCMW- en gemeenteraad vindt plaats op maandag 26 oktober 2020 om 20
uur. Net zoals de voorbije maand zullen deze bijeenkomsten opnieuw digitaal verlopen. De raadsleden zijn dus
niet fysiek aanwezig in de raadzaal maar zullen de vergadering vanop afstand ‘digitaal’ volgen. Dit neemt niet
weg dat geïnteresseerden het verloop van de digitale OCMW- en gemeenteraad kunnen bijwonen in de raadzaal
van het gemeentehuis. Wil je erbij zijn, reserveer dan je stoel via secretariaat@boortmeerbeek.be.
CORONA – VERSTRENGING MAATREGELEN

Op 6 oktober boog de federale regering zich over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19.
Het Overlegcomité beoordeelde de huidige situatie als ernstig en besliste de maatregelen te verstrengen. Het
Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.
Verstrenging maatregelen
Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens steeg onrustwekkend. Om een algemene
lockdown te vermijden, besliste het Overlegcomité, na kennis te hebben genomen van een advies van
CELEVAL, een reeks verstrengingen.








Nauwe contacten: beperking tot maximum 3 nauwe contacten per maand. Een nauw contact is een contact
dichter dan anderhalve meter zonder mondmasker.
Privé-bijeenkomsten thuis: maximum 4 personen, met respecteren veilige afstand of mondmasker indien
niet mogelijk.
Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor
gezinsleden die onder één dak wonen
Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die
onder één dak wonen.
Sluitingsuur cafés: 23.00 uur.
Extra inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving opdat deze maatregelen overal worden
toegepast.
Telewerk sterk aanbevolen, meerdere dagen per week.

Het strikt opvolgen van deze maatregelen is noodzakelijk om onze gezondheidszorg te beschermen, scholen
maximaal open te houden en onze
ouderen
en
kwetsbaren
te
beschermen. Volgt men deze
maatregelen niet, dan zullen nog
strengere maatregelen noodzakelijk
zijn. Ons sociaal leven zal verder
worden ingeperkt en onze economie
ernstige schade toegebracht. Het
opvolgen van de maatregelen is een
verantwoordelijkheid
van
ons
allemaal. Deze maatregelen gelden
voorlopig tot en met 9 november
2020 waarna ze zullen worden
geëvalueerd.
_____________________________________________________________________________________
Openingsuren gemeentehuis: maandag – vrijdag : 9 – 12 uur | 13.30 – 16 uur
maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur

Gebruik van mondmaskers
De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant nam op 6 oktober 2020 een besluit waardoor de regels met
betrekking tot het dragen van een mondmasker voor de ganse provincie eenvormig zijn.
Voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar is het in de provincie Vlaams-Brabant verplicht steeds een
mondmasker bij zich te hebben. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet
mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
Het is altijd verplicht een mondmasker te dragen op volgende plaatsen of gelegenheden:
•

•
•

•
•
•

In alle voor publiek toegankelijke gebouwen. Enkel wanneer men neerzit met de personen met wie men
nauw contact heeft en de veilige afstand van minstens 1,5 meter met anderen gewaarborgd is, moet het
mondmasker niet gedragen worden;
Op alle markten, ook jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten;
Op alle kermissen en evenementen. Enkel als men neerzit met de personen met wie men nauw contact
onderhoudt en de veilige afstand van minstens 1,5 meter met anderen gewaarborgd is, en gedurende de tijd
om even te drinken of te eten, moet het mondmasker niet gedragen worden;
In de recyclageparken;
Als toeschouwer op een sportactiviteit (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen en tornooien inbegrepen);
Op alle begraafplaatsen, van 24 oktober tot en met 8 november.

KRIJG JIJ VOORRANG VOOR EEN GRIEPVACCINATIE? HAAL DAN SNEL JE GRIEPPRIK!

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober
je griepprik. Een vaccinatie maakt de kans dat je griep
krijgt een heel stuk kleiner. De COVID-19 epidemie
maakt het dit jaar extra belangrijk voor risicogroepen
om zich te laten vaccineren tegen de griep. Als we
voorkomen dat mensen heel ziek worden door griep,
blijven de ziekenhuisbedden vrij voor een eventuele
corona-piek. Omwille van een beperkte beschikbaarheid
van griepvaccins krijgen risicopersonen dan ook
voorrang. Behoor je tot één van volgende groepen (zie
kader), vraag dan snel een voorschrift aan je arts en haal
je vaccin voor 15 november. Vanaf 15 november kan
iedereen een vaccin krijgen.
Een vaccin biedt de beste bescherming tegen griep. De
kans op griep wordt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan
ben je minder ziek en zijn er minder complicaties.
Bovendien vermindert de kans dat een al aanwezige
ziekte, zoals diabetes, verergert. Elk jaar zijn er andere
griepvirussen. De Wereldgezondheidsorganisatie stemt
het vaccin af op het griepvirus dat het komende najaar
waarschijnlijk zal overheersen.
Hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Dit jaar komen ook alle 50-plussers in
aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling. Het vaccin kost dan ongeveer 7,00 EUR. Verblijf je in een
woonzorgcentrum, dan is het gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep behoort? Of hoeveel je griepvaccin
precies kost? Vraag het je huisarts of huisapotheek.
Meer informatie: www.griepvaccinatie.be

GROEIPAKKET: COVID-19-TOESLAG AANVRAGEN KAN TOT EN MET 31 OKTOBER 2020

Veel gezinnen twijfelen of ze al dan niet in aanmerking komen voor de COVID-19-toeslag in het Groeipakket en
dienen daarom geen aanvraag in. Het Agentschap Opgroeien wil aanmoedigen om dat alsnog te doen.
Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2020. Sinds 15 juni kan de COVID-19-toeslag aangevraagd worden in
het Groeipakket. Dat is een eenmalige toeslag voor gezinnen met een inkomensverlies van minstens 10% in
maart, april, mei of juni 2020. De gedaalde gezinsinkomens van die maanden worden vergeleken met het
gezinsinkomen van januari of februari 2020. Als het Agentschap Opgroeien de inkomensdaling kan vaststellen
op basis van stukken én als het belastbaar gezinsinkomen niet hoger ligt van 2.213,30 EUR, dan heeft het gezin
per kind recht op een extra eenmalig bedrag van 120,00 EUR.
Meer informatie: www.groeipakket.be/covid19
CORONA – ZES GOUDEN REGELS!








Het respecteren van de hygiëneregels;
Activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
Aandacht hebben voor kwetsbare personen;
Afstand houden (1,5m);
Nauwe contacten beperken;
De regels inzake bijeenkomsten respecteren.

STEUNMAATREGELEN TEN GEVOLGE VAN DE CORONA-CRISIS

De Vlaamse regering nam, omwille van de corona-crisis verschillende maatregelen om getroffen inwoners
financieel bij te staan. Zo krijgt Boortmeerbeek een consumptiebudget om onder haar inwoners te verdelen.
Het gaat om inwoners die tot een bepaalde doelgroep behoren (zie hieronder). Zij hebben recht op een
geschenkbon van de gemeente ter waarde van 75,00 EUR. Voor personen in begeleiding van de sociale dienst
wordt dit bedrag opgetrokken rekening houdend met de gezinssamenstelling. De bonnen worden verdeeld
vanaf 1 oktober 2020 en dit tot zolang de subsidies beschikbaar zijn. Na afloop
van de federale maatregel, kunnen leefloongerechtigden, personen met een
beperking en IGO-gerechtigden in aanmerking komen om gedurende 6
maanden 50,00 EUR bovenop hun uitkering te ontvangen.
Heb je recht op een geschenkbon? Je kan deze komen afhalen bij de sociale
dienst van het OCMW (Heverplein 12, 3191 Hever). Dit kan zonder afspraak
tijdens volgende dagen en uren: op maandag tussen 13.30 en 19 uur, op
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 12 uur. Breng hiervoor de
nodige bewijsstukken mee. Wanneer deze uren jou niet passen, kan je
telefonisch een afspraak maken op het nummer 015 51 11 45. De
geschenkbonnen wissel je in bij een handelaar naar keuze uit de gemeente.
De deelnemende handelaars herkent je aan de sticker met het gemeentelijke
logo op hun vitrine. Een lijst met alle deelnemers vind je ook op onze website
https://www.boortmeerbeek.be/gemeente-boortmeerbeek-lanceertgeschenkbon.

Naast de geschenkbonnen zijn er nog andere steunmaatregelen voor inwoners die het financieel moeilijk
hebben door de coronacrisis. Bespreek jouw financiële situatie met de maatschappelijk werkers van de sociale
dienst. Ook los van deze crisis ben je uiteraard welkom. Aarzel niet om contact te nemen en maak een afspraak
tijdens de openingsuren: 015 51 11 45 of socialedienst@boortmeerbeek.be.
Wanneer behoor je tot de doelgroep?
Doelgroepen
1.
personen met een (steun équivalent) leefloon na afloop van de federale maatregel (vanaf 1/01/2021)
2.

4.

personen met een handicap (IVT) met een begrensd inkomen van het volledige huishouden na afloop van
de federale maatregel (vanaf 1/01/2021)
personen met een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor ouderen na afloop
van de federale maatregel (vanaf 1/01/2021)
personen in budgetbegeleiding of budgetbeheer bij een erkende instelling voor schuldbemiddeling

5.

personen in een collectieve schuldenregeling

6.

cliënten van de sociale dienst die genieten van één of andere vorm van maatschappelijke dienstverlening
met uitzondering van de verwarmingstoelage vanuit het Sociaal Verwarmingsfonds

7.

9.

(sociale) huurders van sociale huisvestingsmaatschappijen (Providentia, SWaL) en Sociaal verhuurkantoor
(SPIT) in Boortmeerbeek
personen wiens inkomen gedurende minstens drie maanden is verminderd tot 50% bovenop bedrag
leefloon categorie waartoe zij behoren
personen in (tijdelijke) werkloosheid ten gevolge van Corona en dit gedurende minstens drie maanden

10.

personen met een budgetmeter voor aardgas en/ of elektriciteit

11.

personen die verblijven in een lokaal opvanginitiatief van de gemeente

12.

personen bij wie de nood zich stelt op het moment van de steunaanvraag

13.

personen tewerkgesteld in artikel 60§7 OCMW-wet

14.

cliënten thuiszorg met een beperkt inkomen

15.

gezinnen met sociaal tarief Ravot

16.

gezinnen met een beperkt inkomen over de laatste drie maanden (10% bovenop bedrag leefloon
categorie waartoe zij behoren)

3.

8.

CORONA – RECYCLAGEPARK: EXTRA BEURTEN

We sluiten af met een positieve noot.Tijdens de eerste periode van de lockdown hebben vele burgers een
opruimactie gehouden in hun woning. De 4 gratis toegangsbeurten tot het recyclagepark waren hierdoor al snel
verbruikt. Als ‘steun’ aan de bevolking in deze coronatijd en om sluikstorten te voorkomen is tijdens het
schepencollege van 10 augustus 2020 door het voltallige schepencollege beslist om uitzonderlijk alle inwoners
nog 2 extra gratis beurten toe te kennen op hun toegangskaart tot het recyclagepark.
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