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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 & 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 21 oktober 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 consulteren, dan kan 
je terecht op de website van de gemeente https://www.boortmeerbeek.be/gemeentebestuur 

DIGITALE WEEK : WORKSHOP ‘FAKE NEWS’  -  DINSDAG 22 OKTOBER 2019 

Wat is nog waar in de online wereld? In deze workshop voor informatiespecialisten en educatieve medewerkers 
gaan we op zoek naar de waarheid achter het fenomeen 'fake news'. We bieden een nieuw begrippenkader 
gebaseerd op de EAVI van de Europese Unie. En we zoomen in op de verschillende aspecten van fake news: Welk 
medium? Welke journalist? Welke topics? ... Daarnaast bespreken we enkele concrete tools en methodieken om 
binnen je organisatie met je doelpubliek aan de slag te gaan rond ‘fake news’. De workshop wordt georganiseerd 
in de bibliotheekvestiging van Boortmeerbeek (Blokstraat 2, 3191 Schiplaken) op dinsdag 22 oktober 2019 van 14 
tot 16 uur. Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. Het aantal deelnemers is beperkt. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be 

VERTELTHEATER: TOVERDINGEN  -  WOENSDAG 23 OKTOBER 2019 

De goede heks Tilly reist de héle wereld rond met Giraf en zijn onafscheidelijke Tovertuba. Samen hebben ze de 
hele wereld gezien. De héle wereld, dus ook die van de kabouters, reuzen, elfjes, draken, walvissen, feeën... Terwijl 
Tilly over haar avonturen vertelt, maakt ze ook toversnoepjes. Wie durft mag ze proeven.  
Je mag gratis komen luisteren naar het verteltheater in de bibliotheekvestiging van Boortmeerbeek (Blokstraat 2, 
3191 Schiplaken) op woensdag 23 oktober 2019 van 14.30 tot 15.15 uur. De voorstelling is geschikt voor kinderen 
tussen 4 en 8 jaar. Inschrijven vooraf is noodzakelijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be 

PRIVACY CAFÉ -  DONDERDAG 24 OKTOBER 2019 

Digibeet? Tijdens de digitale week hebben wij een heuse DigiWeet in huis. Eindelijk antwoord op al je vragen. De 
Digiweet komt langs bij de bib met een gezellige opstelling waar je kan binnenwandelen met al je digitale vragen. 
Je privacy online beschermen is één van de hoofdthema's. Je bent van harte welkom op donderdag 24 oktober 
2019 van 15.30 tot 18.30 uur. Inschrijven vooraf hoeft niet, iedereen is welkom in de bibliotheekvestiging van 
Haacht (Verhaegenlaan 5, 3150 Haacht). 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

START INSCHRIJVINGEN VAKANTIE-OPVANG RAVOT -  VANAF MAANDAG 4 NOVEMBER 2019 

Op maandag 4 november 2019 starten de reserveringen voor de vakantieopvang in Ravot tijdens de kerstvakantie 
2019 (van maandag 30 december 2019 t.e.m. vrijdag 3 januari 2020 ). Opgelet :Ravot is gesloten op 1 januari 2020. 
Reserveringen gebeuren online via de beveiligde en gebruiksvriendelijke webpagina op www.i-school.be/login. 
Jouw kind dient wel eerst ingeschreven te zijn bij Ravot.  

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 86 of 
liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be) 
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LEZING ‘ VEILIG ONLINE: CYBERPESTEN’ -  DINSDAG 5 NOVEMBER 2019 

Een interactieve module waarin getuigenissen van kinderen/jongeren, ouders en experten centraal staan. Via 
animatiefilmpjes en infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. Je krijgt heel wat 
concrete tips aangereikt.  Gepest worden maakt je leven tot een heuse hel. Zeker als het ook online gebeurt: het 
komt extra hard aan en houdt niet op wanneer je thuis in je zetel zit. Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk? 
Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak? Waarom moet je vooral praten 
en hoe begin je daaraan? Dankzij deze sessie kun je ten strijde trekken tegen de cyberpest-plaag. De lezing vindt 
plaats in de bibliotheekvestiging van Haacht (Verhaeghenlaan 5, 3150 Haacht) op dinsdag 5 november 2019 van 
20 tot 22 uur. Je kan gratis deelnemen. Inschrijven is wel noodzakelijk want het aantal deelnemers is beperkt.  

Inschrijven via : www.habobib.bibliotheek.be 

KENNISMAKEN MET KALLIGRAFIE – VANAF WOENSDAG 30 OKTOBER 2019 

In dit computertijdperk tokkelen we met z'n allen op het toetsenbord en krijgt 'schoonschrift' nog maar weinig 
aandacht. Nochtans is het schrijven van sierletters zeer ontspannend. In deze reeks van drie opeenvolgende 
woensdagen maak je kennis met kalligrafie en leer je de verbanden tussen de lettervormen herkennen en 
begrijpen. We starten met een pennenstok, Brause pen en een potje vulpeninkt op ruitjespapier. Op het einde 
van de les maken we een mooie vouwkaart die we afwerken met kleurpotloodjes. De opleiding vindt plaats in het 
Cultuurhuis Oude Pastorie ( Ravesteinstraat 22, 3191 Hever) op volgende woensdagen : 30 oktober, 6 en 13 
november 2019 telkens van 19.30 tot 22.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 52,00 EUR. Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk want het aantal deelnemers is beperkt. 

Meer info en inschrijven: https://www.vormingplusob.be/kennismaken-met-kalligrafie-10 

INFOWANDELING SIGMAWERKEN IN PIKHAKENDONK – ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 

Binnenkort starten de natuurwerken in Pikhaken. Het doel? Pikhakendonk tussen de Dijle en de Streepkensdreef 
omvormen tot vochtige beemden waarin een oude meander kronkelt. Tussen de Streepkensdreef en de 
Boortmeerbeeksebaan willen we het typische landschap van hooilanden en houtkanten bovendien versterken. 
Het eerste werk zal er uit bestaan om die oude Dijelemeander terug zichtbaar te maken in het landschap.  Hiervoor 
gaan de aanwezige struiken in hakhout gezet worden (afzagen tot net boven de  grond, zodat deze struiken terug 
kunnen uitschieten). Tegelijkertijd wordt het slib (voornamelijk gevallen bladeren) uit de meander gehaald. Deze 
werken kaderen in het Sigmaplan.  Dat wil Vlaanderen beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar 
tijgebonden zijrivieren (zoals de Dijle)  én de natuurwaarden in de regio robuuster maken.  Naast de 
natuurontwikkeling in Pikhaken staan ook de aanleg van twee gecontroleerde overstromingsgebieden in 
Bonheiden (Rijmenam) en Haacht op het programma van het Sigmaproject Bovendijle.   

Wil je meer weten of heb je nog vragen? Kom dan naar de infowandeling met de projectleiders door het gebied. 
De wandeling wordt georganiseerd op zaterdag 9 november 2019. De start is voorzien omstreeks 10 uur aan het 
OC Sint-Maartensberg in Rijmenam. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is gratis. Zorg wel voor stevige 
schoenen. Tijdens de wandeling lichten we ook al een tipje van de sluier van de grootschalige 
natuurontwikkelingswerken die we plannen, eens we over de nodige vergunningen beschikken. 

Meer info over dit project: www.sigmaplan.be/nl/projecten/bovendijle 

HERDENKING GESNEUVELDEN WOI EN WOII-  MAANDAG  11 NOVEMBER 2019 

Traditioneel herdenken we elk jaar op 11 november de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Deze 
herdenkingsplechtigheid start in onze gemeente met een eucharistieviering om 9.30 uur in de Sint-Antonius Abt 
kerk van Boortmeerbeek en wordt gevolgd door een bloemenhulde aan het monument naast de kerk.  

INFOSESSIE ‘VENTILEREN EN VERLUCHTEN’ -  DINSDAG  12 NOVEMBER 2019 

Binnen is de lucht meestal slechter dan buiten. Om de lucht in je woning gezond te houden, is het belangrijk om 
voortdurend te ventileren en aanvullend te verluchten. Een opstapeling van vocht en schadelijke stoffen in je 
woning kunnen gezondheidsproblemen geven. Gezond wonen is van belang voor ons allemaal, kom dus zeker 
eens mee luisteren. De infosessie start om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Keerbergen 
(Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen). Inschrijven is niet nodig en deelname is gratis. 

Meer informatie: woonloket (0498/ 17 32 98) – of woningkwaliteit@boortmeerbeek.be) 
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KLIMAATACTIETEAM -  RONDE TAFEL VAN HET KLIMAAT -  WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019 

In Boortmeerbeek is er sinds kort een Klimaatactieteam actief, een initiatief van enkele geëngageerde inwoners, 
die zich belangeloos en zonder betrokkenheid van enige politieke partij willen inzetten voor het behoud van het 
klimaat. Het Klimaatactieteam wil  bewustwording van ieders verantwoordelijkheid nastreven en aanzetten tot 
meer actie. Op de Klimaat-mis? in juni 2019 werden al enkele voorstellen gesuggereerd door aanwezige burgers. 
Het Klimaatactieteam wil nu graag een stapje verder gaan en doet  een oproep naar alle inwoners om concrete 
actieplannen in te sturen.  

Welke projecten zou je zelf mee willen helpen realiseren, welke initiatieven  kunnen uitgevoerd worden door  
groot en klein in een wijk of een deel van de gemeente en zetten ook andere buurten aan om mee op de kar te 
springen?  

Heb je een tof wervend en vooral klimaatvriendelijk voorstel? Neem dan voor 1 november 2019 contact op via 
volgend mailadres: rondetafelklimaat.bmb@gmail.com.   Het team contacteert je dan om jouw voorstel concreet 
uit te werken.   Op woensdag 20 november om 19.30 uur houdt het Klimaatactieteam de “Ronde tafel van het 
Klimaat” in de gemeentelijke basisschool (Beringstraat 107,3190 Boortmeerbeek). Alle ingediende voorstellen 
zullen op deze avond overlopen worden en ter stemming voorliggen. De winnende projecten worden in de loop 
van de komende maanden gerealiseerd. Iedere aanwezige heeft een stem op deze Ronde Tafel. Een unieke 
gelegenheid om als burger mee te participeren in het beleid. Niet te missen dus!  

Heb je geen concrete ideeën maar wel zin om mee de handen uit de mouwen te steken voor het klimaat? Laat het 
dan ook weten via rondetafelklimaat.bmb@gmail.com of spreek het team aan op de “Ronde tafel van het Klimaat” 
op 20 november 2019. 

POËZIEPROJECT VOORAFGAAND AAN GEDICHTENDAG 2020 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook in 2020 Gedichtendag gevierd. Gedichtendag is hét poëziefeest van 
Vlaanderen en Nederland, dé dag waarop poëzie in het zonnetje wordt gezet. De gemeenten Boortmeerbeek en 
Haacht én HaBoBIB hebben dit event opnieuw aangegrepen om de handen in elkaar te slaan. 

Haacht en Boortmeerbeek nodigen hun inwoners uit om hun dichterlijke talenten bot te vieren en een gedicht te 
schrijven rond het thema ‘De toekomst is nu!’ Niet alleen met de reuzensprongen van een revolutie, maar ook met 
de schuchtere pasjes van een peuter die voor het eerst rechtop staat, een kind dat voor het eerst alleen naar 
school fietst. De eerste kus, de eerste job… Poëzie is er voor elke stap die je zet in een steeds grotere wereld. 
Begeleid jij met jouw woorden de lezers bij elke nieuwe droom?  

Zin om deel te nemen? Bezorg dan ten laatste op 15 december 2019 jouw gedicht(en) aan de dienst vrije tijd. 
Deelnemers mogen maximaal twee gedichten insturen. De ingezonden gedichten zullen verspreid worden in beide 
gemeenten en via verschillende sociale media. Je kan je inzending mailen naar vrijetijd@boortmeerbeek.be of 
bezorgen bij de dienst vrijetijd in het gemeentehuis. 

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

SWITCH CAMPAGNE 2019 

Heel wat mensen betalen te veel voor hun verbruik van gas en elektriciteit. Dat komt onder meer doordat 
verschillende leveranciers allemaal verschillende prijzen hanteren, die ze bovendien soms om de haverklap 
veranderen. Je kan vaak heel wat geld besparen door van leverancier te veranderen. De medewerkers van het 
woonloket en de Energiesnoeiers kunnen je daarbij helpen. Ze nemen jouw contract onder de loep via de V-test 
van de VREG. Als blijkt dat je veel kan besparen, helpen ze je ook overstappen indien je dit wenst. 

Wil jij ook geld besparen op je energiefactuur en zou je graag een wissel laten uitvoeren? Of misschien wil je meer 
info over je afrekeningsfactuur en energiecontract? Noteer dan je meterstanden en kom met je laatste 
afrekeningsfactuur voor gas en/of elektriciteit eens langs bij het woonloket! Misschien kom je ook wel in 
aanmerking voor een gratis energiescan? Dan krijg je achteraf een uitgebreid energieadvies aan huis. Je ontvangt 
dan ook gratis enkele energiebesparende materialen.   

Meer informatie: woonloket (0496/25 85 29) – of woonloket@boortmeerbeek.be) 
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ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 1 JANUARI 2020 

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook tal van 
slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Rookmelders vormen een eenvoudige en 
doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Vanaf 1 januari 2020 zal het ook verplicht zijn om in elke 
woning, appartement of studio op elke verdieping minstens een rookmelder te voorzien! 

Meer info? Surf naar speelnietmetvuur.be of neem contact op met onze woningkwaliteitsadviseur 
(woningkwaliteit@boortmeerbeek.be - 0498 17 32 98). 

Rookmelders opgehangen? Registreer ze op hangrookmelders.be en maak kans op een headphone of een andere 
prijs! 

OPSPORINGSBERICHT: JAARLIJKS 200.000 OUDE KOELKASTEN VERMIST 

Elk jaar worden er 686.459 nieuwe koelkasten en diepvriezers verkocht. Van die aangekochte koelkasten en 
diepvriezers raakt er 25% vermist en dus op een verkeerde manier verwerkt. Dat is jammer want er zitten 98% 
bruikbare stoffen in een koelkast. Daarbovenop zorgt 1 slecht gerecycleerde koelkast voor een CO2-uitstoot die 
overeenkomt met een autorit van 7.500 km. Dat is een uitstoot die jaarlijks overeenkomt met 42.394 toertjes rond 
de wereld. Om deze vermiste koelkasten op te sporen in te zamelen voert Recupel vanaf 16 september 2019 actie. 
EcoWerf speurt mee naar vermiste elektro en ondersteunt de actie op haar website en Facebook: 
www.vermistekoelkasten.be 

DUBBELGLASNORM EN WIJZIGING ENERGIEPREMIES 2020 

Vanaf 1 januari 2020 treedt de verplichting voor dubbele beglazing in werking, de zogenaamde 
dubbelglasnorm. Deze norm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over dubbele beglazing moeten 
beschikken. Het ontbreken van dubbele beglazing zal geleidelijk aan ook zwaarder doorwegen in de 
beoordeling van de woningkwaliteit en kan vanaf 2023 leiden tot de ongeschikt verklaring van de woning. Je 
zal in 2020 nog steeds onder bepaalde voorwaarden via de netbeheerder Fluvius premies kunnen aanvragen 
voor energiebesparende investeringen. Er zijn wel een aantal wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van 2019 zijn: een daling van de premie voor beglazing van 10 naar 8 euro per m²  en een daling van 
de premie voor een warmtepompboiler van 400 naar 300 euro per m² 

Ook de provincie Vlaams-Brabant voert wijzigingen uit aan hun premies. De provincieraad heeft recent beslist 
om de reglementen voor het plaatsen van dakisolatie en voor het plaatsen van super isolerende beglazing 
op te heffen. Voor het plaatsen van dakisolatie bij kwetsbare doelgroepen, zullen de aanvragen die vóór 1 
november 2019 ingediend zijn bij de provincie nog behandeld worden. Voor het plaatsen van super 
isolerende beglazing zullen de aanvragen die bij de netbeheerder ingediend zijn vóór 1 januari 2020 nog 
behandeld worden. De gegevens zullen zoals steeds doorgestuurd worden door de netbeheerder en de 
aanvragers zullen een voor ingevuld formulier ontvangen.  

Meer informatie of een afspraak maken: woonloket (0496/25 85 29) – of woonloket@boortmeerbeek.be) 

 

 

 

 

 

 

 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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