
_____________________________________________________________________________________ 

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 & OCMW-RAAD 

De zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad vinden aansluitend aan elkaar op dezelfde dag plaats. De 
volgende maal is dit op maandag 23 september 2019 vanaf 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad zijn openbaar.  Wil je graag de agenda van deze raden ontvangen, 
dan kan je je abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente 
(www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven).  

WIL JIJ HET NIEUWE VERKEERSLEEFBAARHEIDSPLAN VAN ONZE GEMEENTE MEE VORM GEVEN? 

Het gemeentebestuur maakt werk van een verkeersveiligere gemeente. Hiervoor maken we voor heel de 
gemeente een nieuw verkeersleefbaarheidsplan. Jij, als inwoner van onze gemeente, bent van harte welkom om 
dit plan mee vorm te geven. 

Hoe gaan we te werk? 

Het bestuur werkt, samen met het studiebureau VECTRIS, al een tijdje aan een nieuw verkeersleefbaarheidsplan.  
Momenteel zitten we in de fase waar we jullie als inwoners willen uitnodigen om mee te werken aan de opmaak 
van dit plan én om dit ook mee vorm te geven.  Hiervoor organiseren we  drie participatievergaderingen, één per 
deelgemeente. Tijdens deze eerste overlegmomenten maken we samen een overzicht van de knelpunten, maar 
ook van de kwaliteiten in jouw buurt. Waar ondervind je in jouw straat, in jouw wijk problemen? Welke situaties 
maken het voor de voetgangers en/of fietsers onveilig? Of welke ‘veiligere’ routes worden te weinig benut? Welke 
problemen ondervind je als autobestuurder? Waar zou een fietsstraat een goed idee zijn? Alle mogelijke vragen 
kunnen aan bod komen. Op basis van wat er op die participatiemomenten uit de bus komt, werkt het studiebureau 
VECTRIS verschillende mogelijke scenario’s uit om de besproken problemen op te lossen. Deze worden tijdens een 
volgend participatiemoment met jullie overlopen.  Om finaal af te sluiten met een concreet actieplan. 

Wil je graag deelnemen aan het burgerpanel in jouw deelgemeente? Fijn ! Stel je dan kandidaat door het 
inschrijvingsformulier in te vullen dat je vindt op de website van de gemeente 
(https://www.boortmeerbeek.be/inschrijvingsformulier-burgerpanel-verkeersleefbaarheid). We vragen wel dat 
je je engageert om aanwezig te zijn op alle participatiemomenten en actief én constructief deelneemt. Uit 
praktische overwegingen worden er maximum 40-50 kandidaten per avond toegelaten. Hierbij zal vooral gekeken 
worden naar de vertegenwoordiging van zoveel mogelijk straten en buurten. 

 
Draag je liever je steentje bij zonder deel te nemen aan de burgerpanels? Jouw ideeën zijn ook meer dan welkom 
via hetzelfde inschrijvingsformulier. Nood aan bijkomende info? Die vind je ook op de website van de gemeente. 
Inschrijven kan tot en met 27 september 2019. 

Waar en wanneer ? 

De eerste vergaderingen vinden plaats: 
 
 Boortmeerbeek: op woensdag 2 oktober 2019 om 19 uur in GBS Boortmeerbeek (Beringstraat 107, 3190 

Boortmeerbeek); 
 Schiplaken: op maandag 7 oktober 2019 om 19 uur in HaBoBIB Boortmeerbeek (Blokstraat 2, 3191 

Boortmeerbeek); 
 Hever: op dinsdag 8 oktober 2019 om 19 uur in Cultuurhuis ‘Oude Pastorie’(Ravesteinstraat 22, 3191 

Boortmeerbeek). 
 

Tot dan ! Wij kijken er alvast naar uit.  
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VACATURE BIJ HET GEMEENTEBESTUUR – OMGEVINGSAMBTENAAR ( STEDENBOUWKUNDIGE) 

De gemeente Boortmeerbeek start de aanwervingsprocedure voor een omgevingsambtenaar 
(stedenbouwkundige) (statutair/A1a –A3a). 

De stedenbouwkundige zorgt voor de voorbereiding en opvolging van het stedenbouwkundig beleid van de 
gemeente. Zo adviseert hij/zij het college van burgemeester en schepenen over de ingediende bouwaanvragen en 
werkt hij/zij mee aan het planologisch beleid van de gemeente. De stedenbouwkundige is tevens secretaris van 
de GECORO. De aanwerving gebeurt op basis van selectieproeven die een praktisch en een mondeling gedeelte 
omvatten. Een meer gedetailleerde functiebeschrijving en een inschrijvingsformulier kan je bekomen bij het 
gemeentelijk secretariaat of kan je downloaden van de gemeentelijke website 
(www.boortmeerbeek.be/vacature-bij-de-gemeente). Kandidaten kunnen zich aanmelden tot en met donderdag 
14 november 2019.  

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

WIELERWEDSTRIJD PRIMUS CLASSIC IMPANIS-VAN PETEGEM – ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019 

Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van de Primus Classic Impanis - Van Petegem, een wielerwedstrijd 
met een uitgebreid internationaal deelnemersveld. De finishlijn van deze wedstrijd, met start in Brakel, ligt aan de 
brouwerij van Haacht aan de Provinciesteenweg. De aankomst is voorzien rond 16.30 uur. De erelijst spreekt 
boekdelen met o.a. André Greipel, Sep Vanmarcke, Greg Van Avermaet, Fernando Gaviria en Matteo Trentin op 
het hoogste schavot in één van de voorgaande edities. Vorig jaar trok de Nederlander Taco Van der Hoorn aan het 
langste eind. Wielertoeristen kunnen deze dag ook zelf deelnemen aan de Primus Classic Cyclo georganiseerd door 
Golazo. Je hebt de keuze uit vier afstanden: 125 km, 99 km, 60 km en een familietocht van 22 km.  

Meer informatie: http://www.primusclassiccyclo.be/nl/ 

KERMIS BOORTMEERBEEK – VAN ZATERDAG 21 SEPTEMBER TOT EN MET MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019 

Hoera, het is weer kermis in Boortmeerbeek. De kermis in het centrum kan worden bezocht op zaterdag 21 september, 
zondag 22 september, maandag 23 september, woensdag 25 september, zaterdag 28 september, zondag 29 september 
2019 en maandag 30 september 2019. Tijd genoeg dus om de ongeveer twintig deelnemende kramen eens uit te 
proberen. 

GEZONDHEIDSWANDELING – TOT ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019 

Tot het einde van de maand september kan je ook dit jaar opnieuw aan de gezondheidswandeling deelnemen. De 
wandeling in Hever volgt het traject van het natuurleerpad en is ongeveer drie kilometer lang. Langs het parcours 
vind je tien borden met telkens drie vragen over gezondheid, voeding, beweging, enz. Ieder vragenbord bevat 
twee vragen voor volwassenen en één vraag voor kinderen. Voor de deelnemers die deze vragen het best 
beantwoorden, is er een leuke prijs voorzien. Kortom, je wordt er niet alleen gezonder, maar ook slimmer van. 
Een routebeschrijving en deelnemingsformulier kan je bekomen bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

IN HET DUISTER VAN DE NACHT –  ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 

Ga op 12 oktober 2019 op onderzoek naar het nachtleven in Boortmeerbeek.  In de duisternis zal je ontdekken welke 
muizen, nachtvlinders en vleermuizen in onze gemeente leven. Of verwonder je over de prachtige sterren gezien door een 
sterrenkijker. Je bent welkom vanaf 19.30 uur. Tussen 20 en 22 uur kan je om het half uur aansluiten bij één van de vier 
belevingstochten geschikt voor jong en oud. De tochten vertrekken aan de stand van “nacht van de duisternis” in het 
domein Ravenstein (Ravesteinstraat 50, 3191 Boortmeerbeek). Aansluitend is er een eet- en drinkstandje met warme en 
koude dranken voor volwassenen en kinderen rond enkele vuurkorven. Parkeerplaats vind je vlakbij ter hoogte van het 
rusthuis Ravestein.  Het is aan te bevelen watervaste schoenen of laarzen te dragen en warme kleding. Er zijn geen 
zaklampen en honden toegelaten. Het parcours is geschikt voor kinderwagens. Deelname is gratis en inschrijven vooraf is 
niet nodig. De tocht is een organisatie van de gemeente Boortmeerbeek in samenwerking met Natuurpunt en de 
Wereldwinkel. 

Meer informatie: https://www.natuurpunt.be/agenda/het-duister-van-de-nacht-35049 
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SNELCURSUS COMPOSTEREN –  ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 

Leer op een uurtje alles wat je moet weten om succesvol aan de slag te gaan met compostbakken of een compostvat in je 
tuin. Wil je graag starten met thuiscomposteren, maar zit je nog met een aantal vragen? Of ben je reeds aan het 
composteren en lukt er iets niet? Grijp dan je kans en stel je vragen aan een ervaringsdeskundige! Door correct te 
composteren kan je bijvoorbeeld ook een rattenplaag voorkomen.  

De cursus gaat door in een privétuin in Hever, het exacte adres word je meegedeeld bij inschrijving. Je bent van harte 
welkom op zaterdag 12 oktober 2019 van 10 tot 11 uur. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven in noodzakelijk. Dit kan 
via afvalpreventie@ecowerf.be of 016/28 43 43 ( let op: het aantal deelnemers is beperkt!). De cursus wordt georganiseerd 
door de gemeente Boortmeerbeek i.s.m. EcoWerf en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. 

VORMING SOCIALE MEDIA  –  DINSDAG 15 OKTOBER 2019 

Heel wat jongeren zijn quasi continu bezig met online sociaal contact. Ze chatten, klikken, liken, tagen en swipen. 
En wat ken jij ervan? Zijn Messenger, Snapchat, Instagram, Swarm en Skype allesbehalve dagelijkse kost voor jou? 
Hoe zit het met online reputaties, wat doen sociale media met je gezin en hoe kun je grenzen stellen? Deze sessie 
staat garant voor een grondige input van informatie, tips en inspiratie en is toegankelijk voor iedereen. Interesse? Deze 
vorming is gratis en wordt gegeven door Lien Cleynhens in samenwerking met Childfocus en de Gezinsbond.  We starten 
omstreeks 19.30 uur en het einde is voorzien rond 22 uur.  De lezing vindt plaats in Ravot (Ravesteinstraat 84, 3191 
Boortmeerbeek). Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot en met woensdag 10 oktober via 
ravot@ocmw.boortmeerbeek.be. 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 86 of 
liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be) 

VAKANTIE-OPVANG IN RAVOT – THEMA ‘NATUUR’ – MAANDAG 28 OKTOBER TOT DONDERDAG 31 OKTOBER 2019 

Van het kleinste grassprietje tot de hoogste boom, geen natuurelement zal aan ons onderzoeksteam ontsnappen. 
Kom mee op expeditie natuur in de herfstvakantie en kom alles te weten over wat de natuur ons te vertellen 
heeft. Leef je uit in de modder, in de wilgenkampen en geniet mee van ons prachtige natuurterrein. De vaste 
speelhoeken blijven bestaan en zorgen voor extra veel speelplezier. Leef je uit in de buitenkeuken, op het 
fietsparcours, in de zandbakken, bouw een kamp, speel gezelschapsspelletjes,… 
Opgelet: er is geen vakantie-opvang op vrijdag 1 november 2019. 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 86 of 
liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be) 

GEZINSZWEMMEN – ZATERDAG 25 JANUARI TOT ZATERDAG 28 MAART 2020  

We organiseren 10 zwemlessen voor kinderen vanaf 3 jaar in het zwembad van Tremelo (Veldonkstraat 3).    
Er zijn drie categorieën:  
• categorie 1: watergewenning  
• categorie 2: zwemles (vanaf 4 jaar)  
• categorie 3: vervolmaking 

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 
zwembadverantwoordelijke en de gemeente houden toezicht op de toegang en het zwemmen. De deelnameprijs 
bedraagt 40,00 EUR voor 10 lessen. Inschrijven is noodzakelijk want het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijven 
kan via: www.webshopboortmeerbeek.recreatex. 

BLAUW BLIJFT BLAUW, ROOS BLIJFT ROOS… 

Hij is er nog niet, de nieuwe blauwe zak. EcoWerf haalt nog tot het voorjaar van 2021 pmd op in de blauwe zak en 
zachte plastics in de roze zak. Zachte plastics zoals plastic verpakkingen, yoghurtpotjes en champignonbakjes 
horen dus voorlopig nog niet thuis in de pmd-zak maar wel in de roze zak. In de pmd-zak horen enkel plastic flessen 
en flacons, metalen verpakkingen en drankverpakkingen thuis. Waarom? De ingezamelde nieuwe afvalsoort (pmd 
en andere plastic) moet uitgesorteerd worden in sorteercentra tot kwaliteitsvolle fracties die worden aangeboden 
voor duurzame en hoogwaardige materiaalrecyclage. Omdat de bestaande sorteercentra niet zoveel bijkomende 
soorten plastic kunnen verwerken, worden er nieuwe sorteercentra gebouwd. In de provincies Oost- en West-
Vlaanderen werd de nieuwe blauwe zak al wel ingevoerd, de ingezamelde verpakkingen worden gesorteerd in een 
omgebouwde installatie. Dit is evenwel tijdelijk. 
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Fost Plus, de organisatie die  instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, 
sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België, organiseerde de aanbesteding voor de nieuwe 
sorteercentra. Omdat de door Fost Plus gekozen sorteercentra nu nog volop in aanbouw zijn en pas in het voorjaar 
van 2021 volledig operationeel zullen zijn, verloopt de invoering van de nieuwe blauwe zak gefaseerd. 

 
PMD                                                                                                             Toegestaan                                                                                                   ROZE ZAK 

 Enkel plastic flessen en flacons. Bijvoorbeeld:  
        Lege plastic flessen van water, frisdrank ... 
        Lege plastic flacons van douchegel, wasmiddel ... 

 Metalen verpakkingen. Bijvoorbeeld:  
        Kroonkurken 
        Blikjes, conservenblikken 

 Metalen koekendozen 

 Lege spuitbussen van voedingsmiddelen. Bijvoorbeeld:  
       Spuitbus van slagroom 

 Lege spuitbussen van cosmetica. Bijvoorbeeld:  
       Spuitbus van scheerschuim 
       Spuitbus van deodorant 

 Aluminium schaaltjes en bakjes 

 Drankkartons. Bijvoorbeeld:  
                Drankkarton van melk  

      Drankkarton van fruitsap 

 In de roze zak kan je plastics aanbieden die 100% plastic en 
proper zijn: 

Alle zachte plastics die geen fles of flacon zijn. 
Bijvoorbeeld:  

 Zakjes 

 Blisters (zonder aluminiumfolie) 

 Folies 

 Kuipjes en (yoghurt)potjes 

 Bloempotjes 

 Speelgoed (zonder elektronica) 

 Harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter. 

PMD                                                                                                        Niet toegestaan                                                                                                 ROZE ZAK 

 Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen. Bijvoorbeeld:  
Plastic potjes en vlootjes 
Plastic zakken 
Plastic folie 

 Aluminiumfolie 

 Piepschuim 

 Injectienaalden, baxters en ander medisch afval 

 Verpakkingen (ook leeg) met kindveilige sluiting. Bijvoorbeeld:  
Verpakkingen van corrosieve ontstoppers of corrossieve 
wc-ontkalkers 

 Verpakkingen (ook leeg)  met tenminste één van de volgende 
pictogrammen: 

 
 Verpakkingen (ook leeg) van bestrijdingsmiddelen of vergif. 

Bijvoorbeeld:  
Pesticide 
Insecticide 
Onkruidverdelger 
Mosbestrijder 
Rattenvergif 

 Verpakkingen (ook leeg) die klein gevaarlijk afval bevat hebben. 
Bijvoorbeeld:  

Verpakking van motorolie, verf, lak en vernis  

• Plastic flessen en flacons (= pmd) 
• Klein gevaarlijk afval. Bijvoorbeeld:  

            Siliconentubes 
            Bussen van detergenten 
            Olievaten 
            Verfpotten 

• Piepschuim 
• (Schuim)rubber 
• Zwembandjes 
• Zilverkleurige folies 
• PVC 
• Touwen en netten 

Aandachtspunten 

 Aanbieden in de blauwe pmd-zak met logo van EcoWerf. 

 Enkel huishoudelijk verpakkingen met een volume minder dan, 
of gelijk aan, 8 liter. 

 Verpakkingen goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt. 

 Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt. 

 Niets vastmaken aan de buitenkant van de pmd-zak 

• Aanbieden in de roze zak met EcoWerf-logo. 
• Knoop de zak goed dicht. 
• Max. 10 kg per zak. 

 

 

  

 

Het college van burgemeester en schepenen 

 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

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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