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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 

 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 25 september 2017 om 20 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kunt 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 21 september 2017 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

Meer informatie: interne zaken (T 015/51 11 45-optie 1 – secretariaat@boortmeerbeek.be). 

RAADPLEGING OVER DE START VAN DE OPMAAK VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘LIPS’ 

In navolging van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Boortmeerbeek, neemt het gemeentebestuur van 
Boortmeerbeek het initiatief tot de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Lips-site’.  

Het RUP ‘Lips-site’ geldt als uitvoering van de bindende bepaling nr. 7 van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan, meer bepaald de herbestemming van de geïsoleerde industriële site die gesitueerd is langs de 
Wespelaarsebaan nabij de dorpskern van Boortmeerbeek. De gemeente stelt een herontwikkeling in functie van 
een strategisch en kernversterkend woonproject met de mogelijkheid tot verweving met andere nevenfuncties 
(bvb. kleinhandel, dienstenfuncties, zorg- en gemeenschapsvoorzieningen) voorop. 

Sinds kort geldt een nieuwe procedure bij de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. In deze nieuwe 
procedure wordt er extra aandacht besteed aan de betrokkenheid van de burgers bij het planningsproces. 
Concreet betekent dit dat er reeds in een vroeg stadium van het proces een eerste participatiemoment wordt 
georganiseerd met als doel het draagvlak en de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te vergroten. Het eerste 
participatiemoment heeft tot doel om inbreng te verkrijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening en 
de scope van het voorgenomen plan, de bijhorende effectbeoordelingen en het procesverloop, beschreven in een 
startnota en een procesnota.  

In de periode van 18 september 2017 tot en met 16 november 2017 zijn de start- en procesnota raadpleegbaar op 
de gemeentelijke website via https://www.boortmeerbeek.be/wonen/ruimtelijke planning/gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen-IN OPMAAK en liggen ze eveneens ter inzage bij de dienst grondgebiedzaken in 
het gemeentehuis. 

Op dinsdag 17 oktober 2017 om 19 uur wordt in de raadzaal van het gemeentehuis een informatieavond 
georganiseerd voor de bevolking.  

Tijdens de periode dat de documenten raadpleegbaar zijn, kan u uw opmerkingen omtrent het voorgenomen plan 
schriftelijk overmaken aan de gemeente op de volgende manieren: 

 afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van Boortmeerbeek (Pastorijstraat 2, 3190 
Boortmeerbeek); 

 via een aangetekend schrijven ter attentie van het college van burgemeester en schepenen (Pastorijstraat 2, 
3190 Boortmeerbeek); 

 e-mail naar ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be met vermelding van het onderwerp ‘Raadpleging 
startnota RUP Lips’. 

Let op: in deze fase van het RUP is het de bedoeling van de participatieperiode om kennis en input te vergaren. 
Opmerkingen hebben echter niet de waarde van een bezwaarschrift. Voor het formuleren van bezwaren zal het 
openbaar onderzoek later in de procedure de basis vormen.  

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45 - optie 2 (niet op dinsdag) – e-mail: 
info@boortmeerbeek.be)  
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VERHUREN AAN EEN SVK 

Wat is een SVK? 

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een organisatie die woningen op de private huurmarkt huurt en ze verder 
verhuurt tegen een betaalbare prijs verder aan mensen met een hoge woonnood en/of een laag inkomen. 

Een SVK heeft als doel om iedereen, in het bijzonder kwetsbare gezinnen, tegen een betaalbare prijs over een 
kwalitatief goede woning te laten beschikken.  

Waarom je woning via een SVK verhuren? 

Verhuren via een sociaal verhuurkantoor is verhuren zonder administratieve rompslomp, zonder geschillen met 
de huurder en met een garantie van de huur. Je bespaart tijd en energie doordat het sociaal verhuurkantoor de 
dagelijkse huurpraktijk met de nodige verplichtingen en kopzorgen van je over neemt. Bovendien verkrijg je door 
het verhuren via een SVK bepaalde fiscale voordelen die andere verhuurders niet hebben. Hieronder worden de 
voordelen van het verhuren via een SVK samengevat:   

 Garantie van stipte huurinkomsten:  

Wanneer de bewoner-huurder zijn betalingen niet nakomt of er is enkele maanden leegstand, garandeert het 
SVK een doorbetaling van de huur.  

 De woning blijft onderhouden:  

Het SVK staat garant voor mogelijke huurschade. Het SVK is verantwoordelijk om de woning op het einde van 
het contract in oorspronkelijke staat, afgezien van de normale slijtage, terug te geven. Het SVK verrekent 
mogelijke schade van de huurder rechtstreeks met de huurder en herstelt aanwezige huurschade.  

Bovendien heeft een SVK huurbegeleiders in dienst die op regelmatige tijdstippen een bezoek brengen aan de 
huurder en opvolgen dat de huurder zich als een goede huisvader gedraagt.  

 Gedaan met administratieve rompslomp:  

Er wordt met jouw als hoofdverhuurder een negenjarige hoofdhuurovereenkomst gesloten wat zorgt voor 
een lange periode van stabiliteit. Geen kopzorgen dus over de keuze en de inhoud van het contract. Het SVK 
maakt een huurcontract op met de huurder waarbij het SVK de rol van verhuurder opneemt. Het SVK regelt 
alle praktische zaken zoals de plaatsbeschrijving, de opname van de meterstanden en de afgifte en in 
ontvangstname van de sleutels. 

 Geen huurgeschillen, geen risico op gerechtelijke procedures of leegstand:  

Het SVK zorgt ook voor de opvolging van de onprettige contacten met de huurder, bijvoorbeeld het versturen 
van aanmaningen ingeval van wanbetaling en eventueel het opstarten van een rechtszaak tot zelfs de 
uithuiszetting van de huurder.  Als hoofdverhuurder blijf je buiten schot, daar het SVK de rol als verhuurder 
opneemt tegenover de huurder. Indien de huurder bovendien de woning verlaat of uit huis wordt gezet, gaat 
het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder. Op die manier wordt er langdurige leegstand, en een 
leegstandheffing als een mogelijk gevolg daarvan, vermeden. 

 Extra fiscale en financiële voordelen: 

Je krijgt de nodige informatie over het overzicht van premies en subsidies die de Vlaamse overheid en de 
provincie Vlaams-Brabant aanbieden. Bij een aantal premies zijn de voorwaarden voor een SVK-woning 
versoepeld.  

Als je voor een bepaald bedrag aan werken in de woning uitvoert, kan je onder bepaalde voorwaarden 
jaarlijks 5% van de gemaakte investering terugkrijgen via de personenbelasting. Dat voordeel bedraagt 
maximaal 9 keer 5% van de renovatiekosten, of in totaal dus maximaal 45% van de totale investering. 
Renovatiewerken kunnen bovendien gefinancierd worden met een renteloze lening. 

Er is geen sprake meer van een belasting op de werkelijke huuropbrengsten zoals vroeger het geval was bij 
onderverhuring. Je wordt net zoals bij private huur belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen. 

Je geniet van een verlaagd tarief van de onroerende voorheffing namelijk 1,6% in plaats van 2,5%. De 
besparing voor een bescheiden woning kan zo ook jaarlijks oplopen tot een 100 à 200 EUR. Bezorg hiervoor 
wel tijdig je rijksregisternummer en kadastrale gegevens aan het SVK zodat het SVK de registratie voor jou kan 
vervolledigen. 

Als je een woning jonger dan 10 jaar renoveert of een nieuwbouw zet en deze voor minstens 15 jaar verhuurt 
aan het SVK, heb je recht op een gunstig btw-tarief namelijk 12% in plaats van 21% BTW.  

 Minimaal contact met de huurder: 

Het SVK neemt de rol van verhuurder van jou over tegenover de huurder. Het SVK probeert zoveel mogelijk 
problemen die zich voordoen zelf op te lossen. Voor herstellingswerken zal u wel nog gecontacteerd worden. 

 



 Positief sociaal aspect:  

Via het verhuren van je woning aan een SVK ben je een belangrijke actor in het sociale project “betaalbaar 
wonen voor iedereen”. 

Zijn er ook nadelen verbonden aan het verhuren via een SVK? 

Echte nadelen zijn er niet verbonden aan het verhuren via een SVK maar voor wat hoort wat. De voordelen die 
hier net opgesomd zijn, hebben natuurlijk wel een prijskaartje.   

 De huurprijs ligt lager dan de marktwaarde:  

Er zijn geen wettelijke regels of berekeningen voor het bepalen van de huurprijs. Het SVK onderhandelt met 
jouw om een zo gunstig mogelijke huurprijs te bekomen voor de huurder. In de onderhandeling zal de grootte 
van de woning, de staat waarin de woning verkeert, het aanwezig comfort en de ligging een rol spelen. 
Grofweg genomen ligt een huurprijs bij het SVK gemiddeld 15% lager. Dit betekent niet dat je opbrengst 
uiteindelijk 15% lager zal liggen. Bij het verhuren door een SVK loop je immers geen maanden huur mis tussen 
twee verhuringen door, zit je niet met huurschade die niet gedekt wordt door de waarborg of zit je niet met 
gerechtskosten. Met andere woorden: voor de inlevering van een klein stuk van de huur krijg je alle 
bovenstaande voordelen waaronder bepaalde risicodekkingen in de plaats.  

 De woning dient te voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten: 

Je dient te beschikken over een conformiteitsattest of je dient bereid te zijn de nodige werken uit te voeren 
voor de start van het huurcontract zodat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. Een 
aanvraag voor het bekomen van een conformiteitsattest kan je doen bij je gemeente. Advies over het voldoen 
aan de minimale kwaliteitsvereisten kan je inwinnen bij je gemeente of bij het SVK. Het verhuren van een 
woning die niet aan de minimale kwaliteitsvereisten voldoet is bovendien strafbaar. Op de private huurmarkt 
wordt het verhuren van niet-kwalitatieve woningen eveneens niet getolereerd. Hierop wordt toegezien door 
de lokale  en Vlaamse overheid.  

Het sociaal verhuurkantoor kan wel bijkomende attesten opvragen zoals het EPC-attest en eventueel een 
keuringsattest van de gas-en elektriciteitsinstallatie. Bovendien kan het SVK bijkomende eisen stellen in 
verband met de aanwezigheid van dakisolatie, dubbel glas, etc. Deze eisen worden op termijn ook 
geïmplementeerd in de minimale kwaliteitsvereisten voor woningen op de private huurmarkt. 

 Je blijft verantwoordelijk voor herstellingswerken:  

Tijdens de looptijd van het huurcontract neemt het SVK de meeste verplichtingen wel over maar als eigenaar 
blijf je wel verantwoordelijk voor de nodige onderhoudswerken en herstellingswerken ten gevolge van 
ouderdom of overmacht.   

Meer informatie: woonloket (T 015/51 11 45 optie 1 –wo-middag, do en vr en mail: 
woonloket@boortmeerbeek.be) 

STRAPDAG – VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2017 

Op vrijdag 22 september 2017 is het weer ‘Strapdag’, een dag waarop de auto aan de kant blijft staan. Deze dag 
gaan duizenden kinderen over gans Vlaanderen stappend of trappend naar school. Dat zorgt voor minder auto’s 
aan de schoolpoorten en in de schoolomgeving. Goed voor de veiligheid van iedereen en goed voor het milieu. 

Ook in onze gemeente nemen alle scholen deel aan dit initiatief. Wees die dag dus extra voorzichtig als je toch 
met de wagen door de gemeente rijdt!   

REGIONALE ZWEMLESSEN VOOR 50+-ERS – VANAF VRIJDAG 6 OKTOBER 2017 

Zwemmen als vrijetijdsvorm is in onze maatschappij al goed ingeburgerd. In het kader van een groeiende 
belangstelling voor gezondheid wordt bewegen voor iedereen gestimuleerd. Onder het motto “nooit te oud om 
te leren” bieden wij 50-plussers de mogelijkheid om op een rustige manier kennis te maken met het plezier om 
zich als een vis in het water te voelen. Deze zwemlessen zijn bedoeld zowel voor beginners als gevorderden. Voor 
beide groepen is een aangepast programma voorzien. 

De zwemlessen worden gegeven in het zwembad van Tremelo in de Veldonkstraat. De eerste les vindt plaats op 
vrijdag 6 oktober 2017, telkens van 12.15 uur tot 13 uur. De deelnameprijs bedraagt 30,00 EUR voor 10 lessen. 
Snel inschrijven want het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven kan via www.tremelo.be/vrijetijdsloket of bij 
de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (015/51 11 45 – optie 4 – of vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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BASISCURSUS SNOEIEN – ZATERDAG 28 OKTOBER 2017 

Tijdens deze cursus maak je kennis met de basisbeginselen van het snoeien. Wat is de beste periode voor een 
bepaalde boom of plant? Welke verschillende methodes bestaan er, en waarvoor worden ze gebruikt? We 
bespreken deze onderwerpen uitvoerig. Ook verschillende snoeigereedschappen komen aan bod. Gewapend met 
de theorie ga je ook buiten aan de slag voor een stukje praktijk. Na deze dag ken je de kneepjes van het vak. Je 
tuin zal er wel bij varen. 

Deze cursus wordt georganiseerd in het cultuurhuis ‘Oude Pastorie’ in Hever op zaterdag 28 oktober 2017. De dag 
start om 9 uur en eindigt rond 16 uur. De deelnameprijs bedraagt 16,00 EUR. Voor een lunchpakket moet je zelf 
zorgen. Snel inschrijven is de boodschap want er is slechts plaats voor 18 deelnemers. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

VAKANTIEOPVANG IN RAVOT – VAN MAANDAG 30 OKTOBER TOT EN MET VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017 

Er zijn 26 letters in ons alfabet. Je hebt ze in alle vormen en maten. Je kan er heel gewone dingen mee doen zoals 
lezen, toneel spelen, raadsels oplossen, briefpapier maken, poppenkast spelen, collages maken, … Maar op Ravot 
doen we ook eens graag iets anders met letters: we zetten een geheim agent in om boodschappen te ontcijferen, 
een kok om letterkoekjes te maken, een professor die een letterspelletjes marathon organiseert, een avonturier 
die op letterzoektocht gaat, … 

Daarnaast zorgen we voor fijne speelhoeken: bouwhoek, buitenkeuken, fietsparcours, zandbakken, kampen,... en 
specifieke speelhoeken in het thema “Letterpret”. 
Kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar kunnen in Ravot terecht. De kostprijs hangt af van de duur van de 
aanwezigheidsduur van je kind: 

 minder dan 3 uur: 4,00 EUR 

 tussen 3 en 6 uur: 6,00 EUR 

 vanaf 6 uur: 11,20 EUR voor de hele dag 

Bij een gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin wordt een korting toegestaan. Inschrijven 
doe je online via www.i-school.be. Let op! Dit kan enkel als jouw kind al geregistreerd is bij Ravot. 

Meer informatie:  Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 80 - www.ravot.be) 

VAKANTIESNACK ‘GRIEZELIGE MONSTERS’ – MAANDAG 30 OKTOBER EN DINSDAG 31 OKTOBER 2017 

Sidder en beef al maar, want wij laten je proeven van heksenvingers en ander gruwelijk lekkers. Niet voor watjes! 
Deze workshop is voor al voor wie‐nooit‐bang‐is-in‐het‐donker. We maken monsterlijke coolste dingen: 
spinnenkoekjes, spokenslingers, griezelvingers, bloederige drankjes, … Ouders opgepast! Want aan de vooravond 
van Halloween jagen we je de stuipen op het lijf tijdens ons monsterlijke bal met onze ongewone creaties en 
vermomde schattige kindersnoetjes. 

Tijdens twee dagen in de herfstvakantie is er een mini-creaweek, een ‘vakantiesnack’, voor kinderen van 4 tot 12 
jaar. Twee dagen vol knappe knutselactiviteiten, afgewisseld met leuke spelletjes. Deze vakantiesnack vindt plaats 
in de gemeentelijke basisschool. De activiteiten zelf lopen van 9 uur tot 16 uur, maar er is opvang vanaf 8 uur tot 
17 uur. Deelnemen kost 32,00 EUR. Inschrijven is enkel mogelijk voor beide dagen samen. 

Inschrijven: via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be 

 

 

 

 

 

 

 Het college van burgemeester en schepenen  

De secretaris, 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. 
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