
________________________________________________________________________________________________ 

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 28 september 2015 om 20 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Op eenvoudige aanvraag wordt 
de agenda van de gemeenteraad u elektronisch toegestuurd.  

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 22 oktober 2015 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN 

Wil jij ook op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen onze gemeente? Wil je snel de interessantste 
nieuwtjes vernemen? Schrijf je dan in op de elektronische nieuwsbrief van de gemeente. Dit kan via 
http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven. 

Je kan hierbij je eigen nieuwsbrief en de thema’s kiezen waarover je nieuws wenst te ontvangen: 

 algemeen nieuws (gemeenteraad, burgerzaken…) 
 verkeer en infrastructuurwerken 
 vrije tijd (cultuur, jeugd, senioren, sport,…) 
 omgeving (milieu en ruimtelijke ordening) 
 welzijn (onderwijs, gezondheid,…) 

Telkens als over één van deze thema’s een nieuwtje te melden valt, zal de elektronische nieuwsbrief automatisch 
in jouw digitale brievenbus terechtkomen.  

Maar ook de liefhebbers van de vertrouwde, papieren nieuwsbrief moeten niet bevreesd zijn. Die zal nog steeds 
zoals vroeger regelmatig in de bus vallen. 

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

DIENSTEN OP AFSPRAAK 

Vragen zijn gewoonlijk eenvoudig, antwoorden complex… Daarom moet voldoende tijd kunnen worden genomen 
voor voorbereiding en antwoord. Dit betekent dat voor bepaalde diensten de baliemomenten worden beperkt en 
er voortaan meer op afspraak wordt gewerkt. Bovendien is het de bedoeling om vragen meer schriftelijk te 
beantwoorden en documenten zoveel als mogelijk elektronisch af te leveren. Verplaatsingen naar het 
gemeentehuis kunnen zo tot een minimum worden beperkt. 

U kunt dus best: 
1. Nagaan of u uw vraag schriftelijk kan stellen via info@boortmeerbeek.be. 
2. Nagaan of u het document dat u nodig hebt, elektronisch kan bekomen. Kijk hiervoor op 

http://www.boortmeerbeek.be - e-loket - Aanvragen elektronische documenten. 
3. Voor de diensten ruimtelijke ordening en burgerlijke stand & vreemdelingen een afspraak maken via 

www.boortmeerbeek.be/ik-wil-....  
Voor de dienst ruimtelijke ordening kan u wanneer u uw dossier wenst te bespreken met de 
stedenbouwkundig ambtenaar enkel nog een afspraak maken op woensdag van 8.30 uur tot 12 uur. Wanneer 
u een plan wilt inzien, kan dat op de gebruikelijke openingsuren. 
Voor de dienst burgerlijke stand & vreemdelingen kunt u een afspraak maken op maandag van 18 uur tot 20 
uur en op woensdag van 13 uur tot 16 uur. Dit zal uw wachttijd aanzienlijk verkorten. 
Een medewerker van de dienst zal u per e-mail contacteren om de afspraak te bevestigen en eventueel 
nuttige bijkomende informatie op te vragen. 
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WEGENISWERKEN IN DE GEMEENTE 

Voor de meest actuele stand van zaken over de wegeniswerken die in de gemeente aan de gang zijn, kan je 
terecht op http://www.boortmeerbeek.be - Populair - Wegeniswerken gemeente. Hier probeert de gemeente 
constant de informatie die ze zelf over deze werken ontvangt, te verwerken zodat u hiermee over een up-to-date 
informatiekanaal beschikt. 

MAAK GEBRUIK VAN HET DIGITALE LOKET! 

Heel wat burgers hebben reeds de weg naar de digitale dienstverlening van de gemeente gevonden, maar toch 
ontmoeten we in het gemeentehuis nog vaak burgers die deze manier van werken nog niet kennen. 

Voor volgende documenten hoef je niet langer zelf naar het gemeentehuis te komen, maar kan je het nodige 
document digitaal bekomen: 
 Bewijs van leven 
 Bewijs van nationaliteit 
 Bewijs van woonst 
 Samenstelling van het gezin 
 Uittreksel uit het strafregister (duid goed aan welk model je nodig heb alsook de reden van aanvraag) 
 Uittreksel uit echtscheidingsakte 
 Uittreksel uit geboorteakte (de geboorteakte vraag je aan in jouw geboorteplaats) 
 Uittreksel uit huwelijksakte 
 Uittreksel uit overlijdensakte 
Al deze documenten kan je aanvragen via http://www.boortmeerbeek.be - e-loket - Aanvragen elektronische 
documenten. Ze worden je digitaal toegestuurd en zijn rechtsgeldig digitaal ondertekend.  

Maar natuurlijk blijft je ook in de toekomst nog steeds tijdens de openingsuren welkom in het gemeentehuis. 

Meer informatie: dienst burgerzaken (015/51 11 45 – optie 3 – burgerzaken@boortmeerbeek.be) 

KERMIS BOORTMEERBEEK – VAN ZATERDAG 26 SEPTEMBER TOT EN MET MAANDAG 28 SEPTEMBER 2015 
OPTREDEN PARTYDUST DC – ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2015 

Op de Dorpplaats en de parking van het gemeentehuis zorgen een twintigtal kermisattracties voor vertier. 
Muziekliefhebbers kunnen op zaterdagavond 26 september 2015 vanaf 20 uur op de parking van het 
gemeentehuis terecht voor een optreden van  Partydust DC. 

Let op! Het gemeentebestuur voorziet niet langer in de organisatie van een jaarmarkt in september. 

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

OPENBARE VERKOOP VOORMALIGE PASTORIJ BOORTMEERBEEK – WOENSDAG 30 SEPTEMBER EN WOENSDAG 14 OKTOBER 2015 

De gemeente Boortmeerbeek gaat over tot een openbare verkoop van de voormalige pastorij van Boortmeerbeek 
langs de Sint-Adriaanweg 18. Deze verkoop gebeurt via het notariskantoor Van Edom & Arnaerts uit Hever.  De 
inmijning vindt plaats op woensdag 30 september 2015 om 15 uur in café Perfect (Dorpplaats 2). De toewijzing 
gebeurt op woensdag 14 oktober 2015 om 15 uur, eveneens in café Perfect. 

Geïnteresseerden kunnen het gebouw bezoeken op volgende zaterdagen: 26 september, 3 oktober en 10 oktober 
2015 (telkens van 10 uur tot 12 uur) . Op andere tijdstippen is een bezoek niet mogelijk. 

Voor alle inlichtingen kan men zich wenden tot het notariskantoor. 

Meer informatie: Notariskantoor Van Edom & Arnaerts, (T 015/52 08 14 – www.notaris.be/Kantoor/van-edom-
arnaerts) 

REGIONALE ZWEMLESSEN VOOR 50-PLUSSERS – VANAF VRIJDAG 2 OKTOBER 2015 

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 2 oktober 2015, de laatste op 11 december 2015 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. 

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

JEUGDSPORTIVAL – ZONDAG 4 OKTOBER 2015 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op zondag 4 oktober 2015 van 10 uur tot 16 uur het Jeugdsportival georganiseerd 
in het Bloso-sportcentrum in Hofstade. Het Jeugdsportival richt zich tot jongeren van 10 tot 18 jaar. Iedere 
deelnemer kan kiezen uit een sportaanbod van verschillende niet-alledaagse sporttakken zoals airtrack, 
beachvolleybal, benji-run, … 

Om deel te nemen betaalt men 5,00 EUR indien men vooraf inschrijft of 7,00 EUR ter plaatse. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (015/51 11 45 – optie 4 – of vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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VORMING ‘EHBO VOOR BEGINNERS’ – DINSDAG 6 OKTOBER EN DINSDAG 13 OKTOBER 2015 

Eerste hulp is niet moeilijk. Meer zelfs, het is poepsimpel! Met een paar technieken en een paar tips kan je al snel 
een wereld van verschil maken voor een slachtoffer. Iedereen kan bovendien eerste hulp leren: jong en oud. 
Kleine en grote wonden, breuken, verstuikingen, hoofd- en wervelletsels. Je leert wat je kan doen van een 
ervaren medewerker van het Rode Kruis. 

‘EHBO voor beginners’ wordt georganiseerd op dinsdag 6 oktober en dinsdag 13 oktober 2015, telkens van 19 uur 
tot 22 uur. De vorming vindt plaats in het cultuurhuis Oude Pastorie (Ravesteinstraat 21) en de deelnameprijs 
bedraagt 24,00 EUR. Snel inschrijven is de boodschap want aan deze vorming kunnen slechts maximum 16 
personen deelnemen. Inschrijven kan via www.vormingplusob.be of bij de dienst vrijetijd in het gemeentehuis. 

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

DE BIB, VERBORGEN PARELS – VERWENDAG IN DE BIB – ZATERDAG 10 OKTOBER EN ZATERDAG 17 OKTOBER 2015 

Laat je terwijl je geniet van een drankje bij de muziek van Cream Colored Ponies voor een keertje in de watten 
leggen tijdens de jaarlijkse verwendag van de bib. Dit kan op zaterdag 10 oktober 2015 van 10 uur tot 12 uur in de 
HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek. Kan je er dan niet bij zijn, geen probleem want ook op de verwendag van 
de vestiging in Haacht (Verhaegenlaan 5) op zaterdag 17 oktober 2015 ben je van 10 uur tot 12 uur welkom. Daar 
zorgt ‘Stompin’ Caravans voor de muzikale verwenning. 

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – habobib@bibliotheek.be) 

VOORDRACHT ‘NAAR SCHOOL MET EEN HEALTHY LUNCHBOX’ – DONDERDAG 15 OKTOBER 2015 

De tijd dat de lunch bestond uit boterhammen met salami in aluminiumfolie en een chocoladereep of suikerwafel, 
is lang voorbij. Lekker, gezond en gevarieerd is het nieuwe motto. De banale boterham maakt stilaan plaats voor 
een gezonder alternatief. Denken we maar aan fruit, volkorenbroodjes met kaas en groentjes, soep, huisgemaakt 
gebak, yoghurt, slaatjes en noem maar op. Want willen niet alle ouders frisse en gezonde kinderen? In deze 
vorming geven we tips en inspiratie om de klassieke brooddoos van je kind om te toveren tot een lekkere, 
gezonde en kleurrijke lunchbox. 

Voor ‘Naar school met een healthy lunchbox’ moet men op donderdag 15 oktober 2015 van 19 uur tot 22 uur in 
de HaBoBIB-vestiging te Haacht (Verhaegenlaan 5) zijn. Deze workshop wordt gratis door HaBoBIB aangeboden, 
maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Dit kan via www.habobib.bibliotheek.be, telefonisch of ter plaatse in 
de bib. 

Meer informatie en inschrijvingen: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – habobib@bibliotheek.be) 

WORKSHOP ‘FOTOGRAFIE VOOR KINDEREN’ – WOENSDAG 21 OKTOBER 2015 

Je kind ontdekt, speelt en beleeft de wereld van de digitale fotografie gedurende deze workshop. De kinderen 
leren zelf op een actieve manier beelden maken. Samen met professioneel geschoolde fotografen geven wij de 
kinderen een onvergetelijke leerervaring. Elk kind krijgt van ons een eigen spiegelreflexcamera gedurende de hele 
workshop. 

Deze workshop is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 14 jaar en vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging in Haacht 
(Verhaegenlaan 5). Het aanvangsuur is 14 uur, het einde is voorzien rond 17 uur. Deelname is gratis, maar vooraf 
inschrijven is wel noodzakelijk. Dit kan via www.habobib.bibliotheek.be of telefonisch. Natuurlijk kan je ook ter 
plaatse in de bibliotheek zelf inschrijven. 

Meer informatie en inschrijvingen: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – habobib@bibliotheek.be) 

ENERGIEFITAVOND WARMTEPOMPEN – DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 

Met een warmtepomp kun je tot driekwart van je warmte gratis uit de lucht, grond of water halen. Maar is je 
woning wel geschikt voor een warmtepomp? En hoe hou je het elektriciteitsverbruik binnen de perken? Welk 
type biedt de meeste voordelen? En welk warmteafgiftesysteem heb je nodig? Laat je goed informeren. Zo 
vermijd je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je betere keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere 
energiefactuur en een beter wooncomfort.  Schrijf je daarom vandaag nog in voor de gratis Energiefit-avond in 
Boortmeerbeek! 

Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden een avondcursus waarmee je alle kennis meekrijgt die je nodig 
hebt over de mogelijkheden en voorwaarden van warmtepompen. Voorkennis is niet nodig. Technische aspecten 
worden meegegeven in mensentaal door een ervaren architect. Hij geeft je onafhankelijk advies over de voor- en 
nadelen van toestellen en technieken. Hij illustreert alles met zowel goede als slechte praktijkvoorbeelden. 

De Energiefit-avond Warmtepompen in Boortmeerbeek heeft plaats op 22 oktober 2015 in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De avond start om 19.30 uur en de deelname is gratis. Inschrijven kan via de website 
www.eandis.be/energiefit of via milieudienst@boortmeerbeek.be of door je inschrijving gewoon door te geven 
aan de balie van de technische dienst. 
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Later volgen nog Energiefit-sessies over andere thema’s 
 woensdag 25 november om 19u30: Energiefit-avond voor snelle energiebesparing! 
 zaterdag 21 en 28 november (heel de dag): Bouwfit-dagen - Energiefit (ver)bouwen? Leer het van een 

architect! 
In de volgende nieuwsbrieven vind je hierover meer informatie. 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst grondgebiedzaken/milieudienst (015/51 11 45 – optie 2 – 
milieudienst@boortmeerbeek.be) 

INSCHRIJVINGEN CREAWEEK HERSTVAKANTIE GESTART! 

Tijdens de herfstvakantie is er van dinsdag 3 november tot en met vrijdag 6 november 2015 opnieuw een 
creaweek en dit zowel voor kleuters (geboren in 2010 en 2011) als voor kinderen van 6 tot 12 jaar (geboren 
tussen 2003 en 2009). Tijdens een creaweek maken de kinderen kennis met een heel uiteenlopend aanbod van 
creatieve knutsel- en tekentechnieken. Voor deze creaweek zijn zowel bij de kleuters als in de groep van 6- tot 12-
jarigen nog een aantal plaatsen vrij. De deelnameprijs bedraagt 56,00 EUR. Inschrijven kan via Ticketgang 
(http://boortmeerbeek.ticketgang.eu) waar u digitaal kan inschrijven en betalen of bij de dienst vrije tijd in het 
gemeentehuis waar u echter wel contant moet betalen.  

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

DUURZAME HOUTKAP IN ONZE GEMEENTE  

De Bosgroep Groene Corridor vzw is een samenwerkingsverband van boseigenaars dat ondersteuning biedt bij de 
organisatie van duurzaam bosbeheer. Ook de gemeente is lid van deze bosgroep. Duurzaam beheer focust op 
zowel de ecologische en sociale als de economische functie van onze bossen. Het gevoerde beheer moet 
resulteren in gezonde multifunctionele bossen voor de toekomst. De bosgroep geniet voor zijn werking 
ondersteuning van de Provincie Vlaams-Brabant.  

Elk jaar levert de beheerplanning enkele houtloten op. Deze zijn afkomstig van de kap van kaprijpe bestanden, 
exotenbeheer of dunningen. Op deze manier vindt dit jaar ongeveer 3.500m³ hout uit onze regio zijn weg naar de 
houtmarkt. Het komt terecht in vele toepassingen, gaande van energiehout voor de opwekking van elektriciteit, 
tot het mooiste parket en meubels. Door het gebruik van hout als duurzame grondstof kleurt onze omgeving een 
stukje groener. Bijkomend zorgen de kappingen voor de noodzakelijke bosverjonging. 

De bosgroep verkocht op 25 juni 2015 enkele loten hout uit bossen in onze regio. Ook in onze gemeente zal er 
worden gekapt. De komende maanden kan u de werkzaamheden hiervan opmerken. Tegen 31 januari 2016 zullen 
de meeste loten geëxploiteerd zijn. 

Meer informatie: www.bosgroepgc.be – bosgroep@rlgc.be – T 02/253 43 04 

DRAAG JE STEENTJE BIJ AAN DE VEILIGHEID OP HET SPOOR 
De spoorlijn Mechelen – Leuven is één van de oudste van het land. Ze werd al in 1837 in gebruik genomen, amper 
twee jaar na de eerste spoorlijn in België. In Boortmeerbeek is deze spoorlijn een vertrouwd gegeven en zijn er 
heel wat inwoners die in de nabijheid ervan wonen. Als buurtbewoner of eigenaar kan ook jij bijdragen aan de 
veiligheid van het spoorwegnet. Krachtens de wet van 25 juli 1891 op de Politie der Spoorwegen mogen de 
bomen aan je huis geen risico vormen voor het treinverkeer. Let dus op dat: 
- de bomen niet op de sporen of de bovenleiding kunnen vallen; 
- de takken van de bomen geen hinder vormen voor de seinrichting, de bovenleiding en de dienstwegen (langs 

de spoorwegen). 
Als je een boom wil omhakken, heb je meestal een stedenbouwkundige vergunning nodig.  

Meer informatie: www.infobuurtbewoners.be 

KOOP JE TREINTICKET AAN DE AUTOMAAT 

Elk NMBS-station is momenteel uitgerust met minimaal één automaat voor het aankopen van vervoerbewijzen 
die cash kunnen betaald worden of met betaalkaarten. Ook in de stations van Boortmeerbeek en Hever vind je 
dergelijke automaat. Wie niet vertrouwd is met de werking van deze automaat kan op de website van de NMBS 
hierover een aantal instructiefilmpjes bekijken. Men vindt deze via 
http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/waar-biljetten-kopen/koop-je-biljet-aan-de-automaat.aspx 

Deze filmpjes beschrijven hoe een automaat te gebruiken om een standaardbiljet, een seniorenbiljet of een B-
Dagtrip te kopen. De film toont ook hoe men zijn treinkaart kan verlengen. 

 

 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 
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