Pastorijstraat 2
Nummer 12 / december 2020
GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD

De volgende bijeenkomst van de OCMW- en gemeenteraad vindt plaats op maandag 14 december 2020 om 20
uur. Net zoals de voorbije maand zullen deze bijeenkomsten 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 virtueel kunnen bijwonen De
vergadering wordt namelijk gestreamed via ons eigen kanaal op twitch. Je kan de live-stream digitaal volgen
via: http://www.twitch.tv/gemeenteboortmeerbeek. Je hoeft niet op voorhand aan te melden of te registreren.
Het is ook niet nodig om een account aan te maken. Het enige wat je nodig hebt is een PC/laptop/tablet met
internetverbinding. Heb je hier nog opmerkingen en/of vragen over of wens je meer informatie dan kan je een
mailtje sturen naar info@boortmeerbeek.be.
HOE KIES JE HET JUISTE MONDMASKER?

Mondmaskers kunnen we ondertussen niet meer wegdenken uit ons dagelijkse leven. In heel wat situaties is
het dragen ervan verplicht. Er circuleren op dit moment verschillende soorten mondmaskers, maar zij
beschermen ons en onze medemensen niet allemaal even goed tegen het coronavirus. Daarom is het van belang
te weten welke mondmaskers geschikt of minder geschikt zijn. En waar je moet op letten als je er koopt en
draagt. Heel wat nuttige informatie en tips om het juiste mondmasker te kiezen vind je op
http://news.economie.fgov.be/192680-mondmaskers-hoe-kies-je-de-beste. Geef het voorbeeld, stop het
virus!
KOEKEN ZINGEN

Hoe jammer het ook is, het traditionele ‘koeken zingen’ op oudejaarsdag 31 december 2020 mag omwille van
het coronavirus niet plaatsvinden. Alle deur-aan-deur activiteiten, waaronder dus ook het koeken zingen, zijn
in de ganse provincie verboden.
EINDEJAARSVUURWERK

We benadrukken nog een keer dat het afsteken van vuurwerk tijdens de
eindejaarsperiode verboden is. De Vlaamse gouverneurs stelde een verbod in voor het
afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of
feestballonnen, kerstboomverbrandingen of vuren in open lucht zowel op privaat als
op publiek domein tot en met zondag 17 januari 2021. Vuurwerk,
kerstboomverbrandingen of het oplaten van wensballonnen, zijn activiteiten die
mensen op de been brengen en samenscholingen kunnen veroorzaken. Het risico dat
dit gebeurt en dat daarbij het coronavirus wordt verspreid en opnieuw opflakkert,
moet absoluut worden vermeden.
Daarnaast stellen we ook elk jaar weer vast dat bij het afsteken van vuurwerk of soortgelijke activiteiten,
mensen gewond geraken. Dit zet druk op de brandweer- en politiediensten, maar 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.
GEMEENTEHUIS GESLOTEN - NIEUWJAARSWENSEN

Omwille van de eindejaarsfeesten zullen de gemeentelijke diensten gesloten zijn op donderdag 24 december
2020, vrijdag 25 december 2020, donderdag 31 december 2020 en vrijdag 1 januari 2021.
Het college van burgemeester en schepenen, de gemeente- en OCMW-raadsleden wensen alle inwoners van
Boortmeerbeek een gelukkig, voorspoedig en vooral warm 2021.
_____________________________________________________________________________________
Openingsuren gemeentehuis: maandag – vrijdag : 9 – 12 uur | 13.30 – 16 uur
maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur

WHATSAPP FRAUDE HERKENNEN EN VOORKOMEN
Oplichting via WhatsApp is één van de meeste toenemende vormen van online criminaliteit: een bekende
stuurt je een appje vanuit een onbekend nummer. De profielfoto klopt. Vaak is het een bericht met de smoes
dat hij/zij een nieuw nummer heeft en dringend betalingen moet verrichten. De bekende geeft aan dat niet op
een andere manier kan gecommuniceerd worden dan via WhatsApp, bijvoorbeeld omdat de GSM defect is. In
sommige gevallen hoor je als je belt vaak de stem van de bekende, waarna het gesprek stopt. Dit zijn dan
geluidsfragmenten die van social media zijn gehaald Ga nooit in op dergelijke betaalverzoeken!
HULP NODIG?

De coronacrisis sleept al een lange tijd aan. Jammer genoeg zal het ook nog een hele poos duren eer dit alles
achter de rug is. Zeker in deze eindejaarsperiode is het niet voor iedereen even makkelijk om grote en kleine
problemen opgelost te krijgen. Gelukkig kunnen velen hierbij rekenen op ondersteuning van familie, vrienden
of buren. Ook de gemeente wil hier een steentje toe bijdragen. Medewerkers van gemeente en OCMW,
waaronder het sporthalpersoneel, nemen contact op met alle 70+ers in de gemeente met de vraag of zij een of
andere hulpvraag hebben. Waar mogelijk worden deze hulpvragen naar de juiste hulpverlener(s) doorgestuurd.
We doen hierbij ook beroep op een aantal vrijwilligers uit onze gemeente.
Ook al ben je nog geen 70 jaar oud en heb je nood aan hulp of misschien ken je iemand die (extra) hulp kan
gebruiken? Mail dan naar info@boortmeerbeek.be of bel naar 0476 68 05 19 (9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur)
OPROEP AAN GENEZEN, MANNELIJKE COVID-19 PATIËNTEN OM PLASMA TE GEVEN

Ben je man, heb je recent (minder dan 2 maanden geleden)
COVID-19 doorgemaakt en ben je intussen genezen, of ken je
iemand? Lees dan zeker verder. Wist je dat door plasma te geven
in een van de Rode Kruis donorcentra jij kan helpen in het
onderzoek naar de behandeling van het coronavirus. Hoe helpt
jouw plasma dan? Wanneer je COVID-19 hebt doorgemaakt, kan
je plasma (het vloeibare gedeelte van je bloed) antistoffen tegen
het coronavirus bevatten. Jouw antistoffen kunnen andere
patiënten helpen om te vechten tegen het virus. Op dit ogenblik is
er extra vraag naar plasma van genezen COVID-19 patiënten. De hoeveelheid antistoffen tegen het coronavirus
in je plasma is het hoogst in de eerste maanden na de ziekte. Daarom zoeken we vooral patiënten die minder
dan 2 maanden geleden COVID-19 doormaakten.
Meer informatie: lees alle info en/of registreer je via een online tool op www.rodekruis.be/plasmastudie
MENTAAL STERK BLIJVEN ? … CHECKCHECKCHECK JEZELF!

COVID-19 heeft onze samenleving nog altijd in zijn greep. Onze veerkracht wordt zwaar op de proef gesteld.
Samen moeten we ervoor zorgen dat we gezond blijven. Dat is meer dan ‘niet ziek zijn’: ons lichamelijk,
geestelijk en maatschappelijk welbevinden spelen allemaal een rol. Het online platform checkjezelf.be wil alle
Vlamingen helpen om mentaal fit te blijven. Op checkjezelf.be vind je informatie, tips en oefeningen om mee
aan de slag te gaan. Dit interactief platform is opgebouwd
rond verschillende thema’s die door corona bijzonder
actueel zijn: verbondenheid, positiviteit, zelfvertrouwen,
zingeving, piekeren, ouderschap en werk verliezen. Je vindt
er ook info over veerkracht, stress, angst, burn-out, verlies
en eenzaamheid. Verschillende (bekende) Vlamingen en
experten delen er ook hun eigen ervaringen en tips.
Blijf goed voor jezelf zorgen en surf naar checkjezelf.be.
Checkjezelf.be is een initiatief van Vlaams minister van Welzijn
Wouter Beke, samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven.
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STEUNMAATREGELEN TEN GEVOLGE VAN DE CORONA-CRISIS

In de vorige nieuwbrief informeerden we jullie over het pakket steunmaatregelen vanuit diverse overheden.
Gemeentelijke geschenkbonnen
Velen onder jullie hebben de gemeentelijke geschenkbonnen aangevraagd en
verkregen. We kunnen nog een aantal bonnen verdelen. Het is belangrijk dat je niet
wacht, want op is op. Doe vandaag dus nog jouw aanvraag. We zetten ook nog een
misverstand recht met betrekking tot de doelgroep leefloongerechtigden, personen met
een beperking en IGO-gerechtigden. Deze doelgroep zou in aanmerking komen ten
vroegste vanaf 1 januari 2021 en dit op voorwaarde dat de federale maatregel -dat zij
gedurende 6 maanden 50 EUR bovenop hun uitkering ontvangen- is afgelopen. Deze
federale maatregel wordt verlengd tot eind maart 2021. Dit wil zeggen dat deze
doelgroep vooralsnog geen aanspraak kan maken op een consumptiebon. Meer
informatie over deze bonnen: lees het nieuwbericht erop na dat je terugvindt op onze
website www.boortmeerbeek.be.
Wegens de verstrengde COVID-19 maatregelen kan je de gemeentelijke geschenkbonnen enkel NA AFSPRAAK
aanvragen op onze sociale dienst.
Contactgegevens sociale dienst
Heverplein 12
015 51 11 65
socialedienst@boortmeerbeek.be

Andere steunmaatregelen

Indien je het financieel moeilijk hebt in deze tijden kun je altijd en
onbeperkt een steunaanvraag indienen bij onze sociale dienst.
Bespreek je financiële situatie met de maatschappelijk werkers.
Aarzel niet om contact te nemen en maak een afspraak.

NOOD AAN PSYCHISCHE ONDERSTEUNING?

Zit je om wat voor reden dan ook niet goed in je vel? Ervaar jij of iemand die je kent psychische problemen?
Heb je nood aan een gesprek met een zorgverlener maar weet je niet waar je die kan vinden? PsyNet Leuven
wil alle inwoners en alle zorgverleners van regio Leuven, waaronder ook de inwoners van Boortmeerbeek, die
psychische noden ervaren helpen in hun zoektocht naar gepaste hulp. Je krijgt een eerste gratis telefonisch
gesprek met iemand van het Supportteam GGZ Leuven om in kaart te brengen waar je mee zit en wat je zoekt.
Als gesprekken met een klinisch psycholoog/orthopedagoog zinvol zouden zijn en je geeft jouw toestemming,
dan contacteert die het netwerk van klinisch psychologen en orthopedagogen met jouw hulpvraag. De klinisch
psycholoog/orthopedagoog die plaats heeft en met jou aan de slag wilt, contacteert je voor het opstarten van
jouw begeleiding.
PsyNet Leuven is een samenwerking van Psychologenkring Leuven
en Supportteam GGZ Leuven en helpt om mensen met psychische
noden sneller en gericht bij de zorgverleners te krijgen en zo de
drempel naar hulpverlening te verlagen en de wachttijden in de GGZ
te verkorten. Aarzel niet om contact op te nemen!

Contactgegevens PsyNet:
0477 78 09 88
supportggzleuven@fracarita.org
Elke dag bereikbaar van 9 tot 17 uur

AANVRAAG VERWARMINGSTOELAGE UIT HET SOCIAAL VERWARMINGSFONDS

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een
laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. De vzw Sociaal Verwarmingsfonds kan gedeeltelijk
tussenkomen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die zich in een moeilijke situatie
bevinden. Na levering heb je 60 dagen tijd om een aanvraag in te dienen. Je hoeft geen afspraak te maken bij
het OCMW om een aanvraag in te dienen. Dit kan vandaag ook als volgt:
-

digitaal: je mailt een foto van je EID en factuur van levering naar: socialedienst@boortmeerbeek.be
per postbus: je steekt een kopie van je EID en factuur van levering in een omslag en bezorgt deze aan
de sociale dienst van het OCMW via de onthaalmedewerker in Boortmeerbeek (gemeentehuis,
Pastorijstraat 2) of in Hever (OCMW, Heverplein 12)

Je krijgt nadien via de sociale dienst een ontvangstbewijs van je aanvraag, hetzij per post, hetzij per mail met
vermelding van datum aanvraag en datum bespreking door het bijzonder comité voor de sociale dienst. Na
beslissing wordt de steun uitbetaald. Vermeld dus zeker je contactgegevens en rekeningnummer bij je
aanvraag.
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VUISTREGELS VOOR EEN GEZOND BINNENMILIEU

Door corona brengen we met z’n allen meer tijd door in onze woning, zeker nu het weer kouder en natter
wordt. Dan is het natuurlijk extra belangrijk dat de lucht in je woning gezond is! Ververs je de lucht in je woning
niet genoeg, dan kunnen vocht en schadelijke stoffen niet meer weg. Dit kan zorgen voor heel wat
gezondheidsproblemen, zoals irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie, astma.. of bij CO zelfs tot
de dood. Iedereen kan last krijgen, maar zwangere vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn het meest
kwetsbaar voor vervuilde lucht. Hoe kan je daar nu zelf iets aan doen?
Hiervoor kan je de 4 vuistregels volgen:
1. Ventileer: Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis.
2. Verlucht: Zet je raam extra open.
3. Beperk vervuilende stoffen in huis en verlucht.
4. Vermijd CO-vergiftiging door je verwarmingstoestel te laten nakijken.
Meer tips om je woning gezond te houden vind je op www.gezondbinnen.be of neem contact op met het woonloket
(woonloket@boortmeerbeek.be, 0496 25 85 29).

RAMPENFONDS

Hopelijk heb je onderstaande informatie nooit nodig, maar toch is het goed om te weten dat de werking van
het zogenaamde ‘Rampenfonds’ grondig is gewijzigd. Een recent besluit van de Vlaamse Regering voert nieuwe
bepalingen in omtrent de erkenning van uitzonderlijke weersverschijnselen als ramp. De volgende wijzigingen
zijn hierbij van belang:
 Het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding
van uitzonderlijke weersverschijnselen.
 Vanaf heden is het niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig
dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het
Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams
Rampenfonds ter beschikking stelt ( https://rampenfonds.vlaanderen.be/ );
 Voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari
2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden
ingediend tot en met 8 januari 2021.
De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ontving, zullen worden
meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.
Meer informatie: https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of op rampenfonds@vlaanderen.be
NIEUWE IDENTITEITSKAART MET VINGERAFDRUKKEN

Vanaf 17 november 2020 neemt de dienst burgerzaken bij nieuwe aanvragen voor identiteitskaarten ook
vingerafdrukken. Deze maatregel is verplicht in alle Belgische gemeenten om de strijd tegen identiteitsfraude
op te voeren. Heb je nog een oude kaart? Dan hoef je die niet meteen te vervangen. De kaarten die nog in
omloop zijn, worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode. Je ontvangt hiervoor een
oproepingsbrief. Wat wijzigt er wel? Je moet nu zowel bij de aanvraag als bij de afhaling zelf langskomen. Er
worden ook bij het afhalen van de kaart vingerafdrukken genomen. Alle dienstverlening verloopt op afspraak.
Meer informatie: dienst burgerzaken ( 015 51 11 45 ) of burgerzaken@boortmeerbeek.be
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WENSBOOM

De kerst- en eindejaardagen zijn voor velen onder ons een periode waarin we hoopvol vooruit kijken. Een
periode waarin we aan al wie ons dierbaar is het allerbeste toewensen en we (soms stiekem) ook voor onszelf
goede voornemens maken. Maar waarom maken we onze nieuwjaarswensen ook niet over aan al onze
medeburgers? Aan het gemeentehuis werd een grote kerstboom geplaatst. Dit jaar toveren we die boom om
tot een heuse wensboom. Bij deze nieuwsbrief vind je een postkaartje, of liever een ‘voorelkaartje’. Hierop kan
je schrijven wat je in 2021 jouw medeburgers toewenst. Dat kan/mag ook een mooie spreuk zijn, een gedicht,
een warme groet, een toffe tekening, … of een andere creatieve vorm, ga gerust jouw gang.
Alle kaartjes zullen een plaats in de wensboom krijgen. Zo kan iedereen zich opwarmen en kijken we samen
hoopvol 2021 tegemoet. De kaartjes worden anoniem in de wensboom gehangen: je kan vanuit je hart spreken,
maar hou het positief. Naast een fysieke wensboom zorgen we uiteraard ook voor een digitale versie. En om
het helemaal leuk te maken zal een onschuldige hand uit alle inzendingen 25 kaartjes trekken. De auteurs van
deze wensen krijgen een geschenkje van 20,00 EUR in gemeentelijke geschenkbonnen.
Je kan tot 15 januari 2021 jouw wenskaart overmaken. Dit kan op verschillende manieren: afgeven aan de
onthaalbalie in het gemeentehuis, steek het gewoon in de brievenbus of stuur jouw kaart digitaal door naar
info@boortmeerbeek.be. Heb je graag nog extra wenskaarten zodat bijvoorbeeld ook andere gezinsleden een
wens kunnen formuleren? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar info@boortmeerbeek.be en we zorgen dat je je
extra ‘voorelkaartjes’ snel in de bus krijgt. Je kan ze ook vragen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.
Laten we samen zorgen voor een warm begin van 2021!
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Hier zat een ‘VOORELKAARTJE’.
Gebruikt en ingevuld?
Super
Niet gevonden? Extra kaartje(s) nodig?
info@boortmeerbeek.be

OVAM - DE GROTE GRONDVRAAG

Hoe gezond is jouw grond? Dat onderzoekt ‘De Grote Grondvraag’. Samen met jou wil de OVAM in kaart
brengen welke gronden gezond zijn en welke niet. Want het zijn de verontreinigde gronden die we willen
opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken.
Door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen een pak verontreinigde gronden. Die hebben een niet
te onderschatten invloed op uw dagelijkse leven.
Wil je ook dat je kinderen kunnen
spelen op gezonde grond? Dat
boeren hun gewassen kunnen
telen op vruchtbare bodem? En
dat open ruimte en gezond
grondwater
beschikbaar
en
betaalbaar zijn? Dat is niet alleen
goed voor onze gezondheid, maar
ook voor de economie. Redenen
genoeg dus om goed zorg te
dragen voor onze grond!

En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag: samen alle risicogronden opsporen en terug
gezond maken. Ga na wat je vandaag al kan doen voor onze leefomgeving. En voor de huidige en de toekomstige
generaties. Op de website degrotegrondvraag.be vult je je adres in en zie je meteen, aan de hand van
beschikbare informatie van de Vlaamse steden, of het een risicogrond is of niet. Is dat het geval, dan geeft de
OVAM stap voor stap aan wat je moet doen om de grond terug gezond te maken.
Meer informatie: https://www.degrotegrondvraag.be/wat-is-de-grote-grondvraag
OPHOKPLICHT PLUIMVEE

Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het
vogelgriepvirus vastgesteld bij wilde vogels. Helaas bevestigt dit nieuws dat het vogelgriepvirus, waarvoor het
FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels. Op advies van het FAVV nam
Minister van Landbouw David Clarinval aanvullende preventieve maatregelen. Vanaf zondag 15 november
moeten nu ook particuliere houders van pluimvee hun dieren ophokken of afschermen. Dit zijn onder meer alle
mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.




Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of
afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor
gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun
eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun
dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen.
De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of,
indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden
met netten.
Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten,
tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet
toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra
de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw
toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het
geval was.

Een overzicht van alle maatregelen is
terug te vinden op de website van het
Agentschap:
http://www.favv.be/professionelen/
dierlijkeproductie/dierengezondheid
/vogelgriep/maatregelen.asp

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) benadrukt dat er geen enkel risico is
voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden gegeten.
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WOONLOKET ALS MELDPUNT VOOR PROBLEMATISCHE SITUATIES OP VLAK VAN WONEN

Het recht op degelijke huisvesting is vastgelegd in de Belgische grondwet. In werkelijkheid verloopt de
zoektocht naar een geschikte huurwoning, niet altijd even makkelijk. Daarbij vormt discriminatie soms het
probleem.
Discriminatie op de huurmarkt, wat moeten we daaronder verstaan?
Een verhuurder mag zelf kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar
deze keuzevrijheid is niet onbeperkt. De verhuurder moet wel
rekening houden met het gelijkheidsbeginsel en het verbod op
discriminatie. Concreet betekent dit dat de verhuurder zijn keuze niet
mag baseren op geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke
staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke
overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of
genetische eigenschap, genderidentiteit, genderexpressie, sociale
positie, nationaliteit, ras, huidskleur, origine of nationale of etnische
afstamming. Verhuurders zijn zich er niet altijd van bewust dat ze
discrimineren. Bv. geen huisdieren welkom, enkel Belgische
nationaliteit toestaan, weigeren van redelijke aanpassingen aan de
woning voor mensen met een handicap … Ze laten zich bijvoorbeeld leiden door vooroordelen of eerdere
negatieve ervaringen. Nochtans is discriminatie op de huurmarkt bij wet verboden.
Ik word gediscrimineerd. Wat nu?
Ben je het slachtoffer geworden van discriminatie op de huurmarkt? Zorg dan dat je voldoende bewijzen
verzamelt, zoals duidelijke e-mails en/of getuigenissen. Het is aan de verhuurder om deze bewijzen te
weerleggen en om zijn keuzes te verantwoorden.
Het woonloketstaat klaar om extra ondersteuning te bieden. Wanneer je een melding van discriminatie doet
bij het woonloket, zorgt het woonloket ervoor dat je klacht ingediend wordt bij UNIA, de onafhankelijke
openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
Meer informatie: 0496 25 85 29 of woonloket@boortmeerbeek.be
MINIMALE LEVERING AARDGAS WINTERPERIODE 2020-2021 VOOR WIE EEN BUDGETMETER HEEFT

Gezinnen die door betalingsproblemen niet terecht
kunnen bij hun energieleverancier, worden verder
geholpen door de netbeheerder. Als ze ook daar niet
meer kunnen betalen, plaatst de netbeheerder een
oplaadbare budgetmeter, die toelaat het verbruik
vooraf te betalen. Dit is mogelijk voor elektriciteit en
aardgas.
In tegenstelling tot de minimale levering aan 10 ampère
via de budgetmeter voor elektriciteit, biedt de
budgetmeter voor aardgas geen technisch betrouwbare
en veilige mogelijkheid daartoe. Wie niet oplaadt en ook
zijn noodkrediet (1000 kWh) heeft opgebruikt, valt
zonder aardgas totdat hij de meter opnieuw oplaadt met de budgetmeterkaart. Om te vermijden dat mensen
niet kunnen opladen in de winter zonder verwarming vallen, kan het OCMW een beperkte financiële steun
toekennen. Deze financiële tussenkomst staat voor een kleine hoeveelheid aardgas, goed voor een minimaal
comfort.
Is dit voor jou het geval. Dan kan je een aanvraag indienen bij het OCMW. Na een sociaal onderzoek beslissen
we of je in aanmerking komt voor een minimale levering in de periode november 2020-maart 2021. In dat geval
kan je om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas opladen voor een bepaald bedrag.
Hou er wel rekening mee dat de budgetmeter is verplaatst naar het gemeentehuis. De onthaalmedewerker
daar helpt je graag verder.
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HUISDIERSTICKERS VOOR NOODGEVALLEN

Dierenminister Ben Weyts lanceerde begin november de gloednieuwe
huisdiersticker. In navolging van het succes van de eerste editie wil de minister
met deze nieuwe versie nog meer aandacht schenken aan de Vlaamse
huisdieren. De huisdiersticker 2.0 maakt in één oogopslag duidelijk welke
dieren zich in een woning bevinden, zodat de brandweer of andere
hulpdiensten in het geval van een brand of andere noodgevallen ook de
huisdieren kunnen redden. Brandweermannen en -vrouwen hebben tijdens een
woningbrand altijd oog voor dierenlevens, maar vaak zijn ze niet op de hoogte
van hoeveel dieren er in huis zijn. De huisdiersticker is een eenvoudige en
efficiënte manier om de brandweer snel te laten weten welke dieren er in huis
zijn. De sticker dient goed zichtbaar op een venster gekleefd te worden en het
is belangrijk dat hij up-to-date blijft.
De stickers zijn gratis te verkrijgen aan het onthaal in het gemeentehuis.
Meer informatie: milieudienst@boortmeerbeek.be

E-BOEKEN : VAN THUIS LENEN EN LEZEN
Ook tijdens de verstrengde coronamaatregelen blijft HaBoBIB open. Kom jouw favoriete boek, film of muziek
lenen en maak er thuis een gezellige plek van! Wist je dat je als lid van de bib gratis e-boeken kan ontlenen?
Leen vanaf nu gratis e-boeken bij de bib via het platform cloudLibrary.
Je kan telkens twee e-boeken tegelijk lenen en die zes weken
lang lezen op je eigen toestel. Loopt de uitleentermijn af, dan
verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel. Je kan tot twee eboeken reserveren die je graag nog wil lezen. De e-boeken zijn
beschikbaar op tablet, smartphone, computer en kunnen
overgezet worden naar de meeste courante e-readers. De eboeken
werken
wel
niet
met
Kindle.
Meld je aan op het cloudLibrary-platform met je Mijn
Bibliotheek-profiel en leen meteen jouw eerste twee boeken. In
de collectie vind je voornamelijk Nederlandstalige fictie en nonfictie, maar ook Engelstalig werk. Snuister gerust!
Meer informatie over hoe je e-boeken kan ontlenen, vind je op
https://www.habobib.bibliotheek.be/

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

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

De algemeen directeur,
Johan Smits

De schepenen,
Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser
Denis Bosny – Remi Serranne

De burgemeester,
Karin Derua
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