
_____________________________________________________________________________________ 

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 24 
januari 2021 om 20 uur.  Of deze bijeenkomst in de raadzaal zal plaatsvinden of via digitale weg is op dit ogenblik 
nog niet beslist. Dit hangt af van de op dat moment geldende corona-maatregelen.  In ieder geval kan je de 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.   

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN - NIEUWJAARSWENSEN 

Omwille van de eindejaarsfeesten zullen de gemeentelijke diensten gesloten zijn op vrijdag 24 december 2021 en 
vrijdag 31 december 2021. Het college van burgemeester en schepenen, de gemeente- en OCMW-raadsleden 
wensen alle inwoners van Boortmeerbeek een gelukkig, voorspoedig en vooral gezond 2022. 

EINDEJAARSVUURWERK 

De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur, en dat gaat traditiegetrouw gepaard met  vuurwerk… En ongevallen. 
Materiaal dat niet conform is of verkeerd wordt gebruikt, kan het feestgedruis snel laten veranderen in een heuse 
catastrofe. Brandwonden, blindheid… Ieder jaar weer worden veel mensen het slachtoffer van ongelukken met 
vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen.  

Ook bij dieren lokken die onverwachte, luide knallen paniek uit. Gestresseerd en verward 
vluchten dieren soms ver weg van de lichtflitsen en het geluid. Elk jaar opnieuw lopen dieren 
verloren of raken ze gewond. Het gemeentebestuur wijst er daarom nogmaals op dat het 
afsteken van vuurwerk niet is toegelaten en dat hiervoor proces-verbaal kan worden 
opgemaakt. Mensen en dieren die gewond raken bij het afsteken van vuurwerk of 
soortgelijke activiteiten, zetten druk op de brandweer- en politiediensten. Ook op de 
ziekenhuizen en zorgsector, die nu al zeer zwaar belast zijn. Het verbod zorgt ervoor dat er 
niet onnodig nog meer druk op de ziekenhuissector ontstaat. Er zal dit jaar extra worden 
toegekeken op het naleven van dit verbod.  

VOGELGRIEP – INFORMATIE AAN DE HOBBYHOUDERS VAN PLUIMVEE EN VOGELS 

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij wilde vogels op meerdere plaatsen in ons land, zijn er 
voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België treffen. Onder 
hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en 
vogelliefhebbers die  sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben. 

Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om de dieren 
maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer 
besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor de dieren. Het vogelgriepvirus wordt 
gemakkelijk door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen overgedragen. 
De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om wilde vogels buiten de kippenren 
of het vogelhok te houden. 
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Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden. 
Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder 
problemen de eieren van jouw dieren verder blijven gebruiken! Voor meer uitgebreide informatie verwijzen we graag 
naar de website van het FAVV  www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/. 

Meer informatie: milieudienst - 015 51 11 45 – optie 3 - milieudienst@boortmeerbeek.be 

SLUITINGSDAGEN BIB 

HaBoBIB is gesloten op  vrijdag 24 december, zaterdag 25 december, vrijdag 31 december 2021 en 
zaterdag 1 januari 2022.  Op deze dagen kan je je materiaal uiteraard wel binnenbrengen in de 

boekenboxen, 7 dagen op 7, 24u op 24. In Boortmeerbeek vind je de boekenbox aan de zijkant van 
het gebouw, naast de garagepoort. In Haacht vind je de box links naast de oude ingang van de 
bibliotheek. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

CAMPAGNE: MEE MET DE STROOM.BE 

We willen allemaal wel meewerken aan een gezonder leefmilieu, om de planeet gezond achter te laten voor onze 
(klein)kinderen en om onze energiefactuur betaalbaar te houden. Maar we weten niet goed waar we naartoe 
moeten, wat de bedoeling is van alle overheidsmaatregelen en wat we zélf nog meer kunnen doen. 

Daarom startte de Vlaamse minister van Energie de 
informatiecampagne Meemetdestroom.be die de komende jaren zal 
lopen, in samenwerking met het Vlaams Energie- en Klimaat agentschap 
(VEKA) en netbedrijf Fluvius, 

Als we allemaal zuiniger, slimmer en groener energie gebruiken, maken 
we een groot verschil. Voor ons comfort vandaag én onze wereld 
morgen. Breng mee de stroom in beweging! 

 Alle informatie over de energietransitie, de initiatieven van de overheid 
en tips om zelf zuiniger, slimmer en groener energie te gebruiken, zijn te vinden op de 
website www.meemetdestroom.be. De moeite om eens te bekijken. 

Meer informatie: milieudienst - 015 51 11 45 – optie 3 - milieudienst@boortmeerbeek.be 

MAATSCHAPPELIJK WERKER GEZOCHT 

De sociale dienst van het OCMW zoekt een maatschappelijk werker in een vervangingscontract voor 70%: snelle 
indiensttreding tot en met 31 juli 2022. Lees de functiebeschrijving op onze website www.boortmeerbeek.be en 
stel je alvast kandidaat! 

Meer informatie: Katrien Willekens, diensthoofd sociale dienst  - 015 50 01 76 
katrien.willekens@boortmeerbeek.be  

KOEKEN ZINGEN –  VRUDAG 31 DECEMBER 2021 

Koeken zingen, het blijft een mooie traditie. Ook dit jaar zullen wellicht weer veel kinderen tijdens de laatste dag van 
het jaar op stap gaan om al zingend een zak vol snoep en koeken te verzamelen. Onthaal de zangertjes gastvrij en 
voor wie met de wagen de weg op moet: wees extra voorzichtig! 

 

Welke zijn de voorzorgsmaatregelen? 
Je dient al je pluimvee op te hokken of af te schermen. Het afschermen kan gebeuren door de dieren op te 
sluiten in hun hok of in een gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om de dieren buiten te houden, op 
voorwaarde dat hun terrein of een deel van het terrein zowel langs de zijkanten als langs boven met gaas of 
netten afgesloten wordt van wilde vogels. De mazen van het gaas of het net mogen ten hoogste 10 cm groot 
zijn, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Een ondoordringbare dakbedekking 
is niet verplicht, maar wordt toch aangeraden. 
Daarnaast moet je al je vogels binnen voederen of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels 
onmogelijk is. Je mag daarbij geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als 
drinkwater geven. 

 

http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
http://www.habobib.bibliotheek.be/
https://meemetdestroom.be/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomgevingvlaanderen.us8.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dfc2b34091076a21b79f8d47e0%26id%3Dcdba980782%26e%3Defb114b24e&data=04%7C01%7Cthomas.pluymers%40bonheiden.be%7C9ba89613b97b4ba3664808d9aa802f29%7Cb1479bdedf6b4f65aeaae51414ee90a5%7C0%7C0%7C637728289795584799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=jP%2Bia61toqCGeDqOA0SAo2WUACFd%2BbCs%2FLMqzmypqP0%3D&reserved=0
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
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RAVOT WENMOMENTEN & ONLINE INFO-MOMENT 

In de vorige nieuwsbrief sloop een foutje. Hieronder zetten we graag even recht. 

 

 

 

 

 
 

 
Wil je deelnemen aan een online infomoment of aan een wenmoment stuur dan een mailtje 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 ravot@boortmeerbeek.be  

ZONE 30 EN FIETSSTRATEN 

Sommige inwoners hebben het al gemerkt; op verschillende plaatsen in de gemeente is een 
firma bezig met het plaatsen van borden die een zone 30 aangeven, andere die fietsstraten 
aanduiden en nog andere zijn sensibiliseringsborden voor de fietsstraten. 
Hiermee wordt de volgende fase van het verkeersleefbaarheidsplan uitgerold. Daarbij worden 
een aantal woonwijken zone 30, wordt in het centrum van Hever en van Schiplaken de zone 
30 uitgebreid en worden een 10-tal straten fietsstraat. De meeste van deze fietsstraten zullen 
in het centrum van Hever en van Boortmeerbeek te vinden zijn en ook een aantal smallere 
straten (waar auto’s normaal gezien al moeilijk een fietser kunnen inhalen) worden fietsstraat. 
Allemaal om straten met gemengd verkeer wat veiliger te maken. 
 

 

 

 

 

 

 
Meer informatie: technische dienst - 015 51 11 45 – optie 3 – technischedienst@boortmeerbeek.be 

COVID SAFE TICKET 

In een vorige nieuwsbrief kon je al lezen hoe je jouw COVID-certificaat digitaal kan opvragen via de mobiele app 
CovidSafeBE en de websites mijnburgerprofiel.be, mijngezondheid.be of myhealthviewer.be. 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.  Maar je kan ook in de HaBoBIB Haacht en Boortmeerbeek terecht om je te helpen bij het digitaal 
opvragen. In de bibliotheek staan er publiekspc’s voorzien van kaartlezers. Hier kan je je CovidSafe Ticket downloaden 
en printen. Vergeet je identiteitskaart, pincode en gsm niet. Aan de pc’s ligt een stappenplan om te volgen. Je kan er 
dus zelfstandig mee aan de slag  of een bibliotheekmedewerker helpt je verder. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

 

 

 

 

Wat is dat nu, een fietsstraat? 
Een fietsstraat is een straat waar gemengd verkeer gebruik maakt van de rijbaan en heeft een paar eigen 
regels: 

 Een fietsstraat is ingericht als een fietsroute en is herkenbaar aan een groot fietspictogram en de 
bijhorende verkeersborden (zie hieronder). 

 Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u.  

 In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen.  

 Fietsers moeten zich uiteraard ook aan de regels houden: ze mogen de hele breedte van de 
rijbaan gebruiken voor zover deze enkel opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de 
breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opengesteld in beide richtingen. 

 

Vooraleer je kind voor de eerste keer 
wordt opgevangen op Ravot, moet je 
deelnemen aan een online infomoment 
om je kind te registreren. Hier wordt het 
huishoudelijk reglement en de werking 
van Ravot toegelicht. Het eerstvolgende 
infomoment kan je bijwonen op 17 januari 
of 14 maart 2022 om 19 uur. 
 
 

 

Ook krijgen kinderen de kans om kennis te maken met 
Ravot tijdens een speels wenmoment. Kinderen en 
ouders komen samen naar de opvang. We doen een 
leuke activiteit, een rondleiding en laten de kindjes 
kennis maken met de werking van Ravot. Vanaf januari 
2022 gaan de wenmomenten door op maandagavond 
van 16.30  tot 17.30 uur op volgende data: 
7 februari, 7 maart, 2 mei, 30 mei 2022. 

 
 
 

 

mailto:ravot@boortmeerbeek.be
mailto:technischedienst@boortmeerbeek.be
http://www.habobib.bibliotheek.be/
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BLOK@HABOBIB 

Tijdens de blok stelt HaBoBIB een gedeelte van de bib ter beschikking als studieplek. Alle studenten uit het hoger 
onderwijs zijn welkom. We gaven dit reeds mee in een vorige nieuwsbrief. Ook hier sloop een klein foutje in de 
data. 

 

Meer informatie vind je op www.habobib.bibliotheek.be. 

RUP KERNVERSTERKING 

 
Het college van burgemeester en schepenen keurde op 8 februari 2021 de startnota van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan  (RUP) Kernversterking goed. De startnota geeft de eerste planopties aan en onderbouwt en 
motiveert de voorliggende opties. Het RUP heeft als doel de visie op de ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeente 
Boortmeerbeek, zoals opgenomen in de 
geamendeerde omgevingsanalyse, juridisch te 
verankeren. Op welke plek er verdicht kan 
worden is gekoppeld aan de bereikbaarheid en 
nabijheid van voorzieningen. Er zijn 
verschillende zones gedefinieerd waar 
verschillende ontwikkelingsperspectieven aan 
worden gekoppeld. Om deze zonering te 
verwezenlijken wordt het ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de gehele gemeente 
opgemaakt. Hierin wordt verduidelijkt welke 
woontypologieën op welke plek kunnen en 
welke densiteit er aangehouden dient te 
worden. 
Conform het decreet wordt een raadpleging van de bevolking over de startnota gedurende 60 dagen en één 
participatiemoment voorzien. De raadpleging loopt van 6 december 2021 tot en met 4 februari 2022. 
De start- en procesnota zullen ter inzake liggen gedurende de gehele raadpleging op het gemeentehuis van 
Boortmeerbeek en kunnen geraadpleegd worden na afspraak. Uiteraard zijn de documenten ook digitaal te 
raadplegen op de website van de gemeente www.boortmeerbeek.be  
In de loop van de publieke raadpleging is het mogelijk om te reageren op de inhoud van de startnota. Het doel is om 
iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te vergaren; en om eventuele bijkomende alternatieven te 
bepalen. De persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter 
beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen 
worden in publieke documenten. 
 
 
 
 

Meer informatie: ruimtelijke ordening  - 015 51 11 45 – optie 3 – ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

 
 
 

 
 

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 

Hoe te reageren: 
Versturen per brief t.a.v. college van burgemeester en schepenen 
Afgeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis 
Per mail: ruimtelijke ordening@boortmeerbeek.be 

. 
 

 

- van 27 december 2021 tot 4 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 
 

https://www.boortmeerbeek.be/video-rup-kernversterking
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
https://blok.habobib.be/

