
_____________________________________________________________________________________ 

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 

INSTALLATIE NIEUWE GEMEENTERAAD – MAANDAG 7 JANUARI 2019 

Op maandag 7 januari 2019 vindt om 20 uur de installatievergadering van de nieuwgekozen gemeenteraad plaats 
in de raadzaal van het gemeentehuis. Op deze bijeenkomst zullen de raadsleden de eed afleggen en wordt het 
nieuwe college van burgemeester en schepenen aangesteld. Aansluitend volgt de eerste zitting van de OCMW-
raad waarvan de samenstelling in de toekomst dezelfde is als deze van de gemeenteraad. 

De zittingen van de gemeente- en OCMW-raad 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). Let op! Voortaan vinden de bijeenkomsten van de OCMW-raad 
eveneens plaats in het gemeentehuis, voorafgaand aan de gemeenteraad. 

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN 

Omwille van de eindejaarsfeesten zullen de gemeentelijke diensten gesloten zijn voor het publiek op maandag 24 
en 31 december 2018 en op dinsdag 1 januari 2019.  

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

WIJZIGING ADRES OCMW 

De werking van de gemeente en het OCMW worden alsmaar meer op elkaar afgestemd. Een van de gevolgen 
hiervan is dat het officiële adres van het OCMW vanaf 1 januari 2019 hetzelfde is als dat van de gemeente, namelijk 
Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek. Briefwisseling voor het OCMW moet in de toekomst dan ook naar dit 
adres worden verstuurd. 

Deze adreswijziging betekent echter niet dat alle OCMW-diensten verhuizen. De sociale dienst, de dienst thuiszorg 
en Ravot hebben nog steeds hun vertrouwde stek in Hever.  

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

 VUURWERK? OPGELET! 

De eindejaarsfeesten staan weer voor de deur, en dat gaat traditiegetrouw gepaard met heel wat vuurwerk… En 
ongevallen. Materiaal dat niet conform is of verkeerd wordt gebruikt, kan het feestgedruis snel veranderen in een 
heuse catastrofe. Brandwonden, blindheid… Ieder jaar weer worden veel mensen het slachtoffer van ongelukken 
met vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen.  

Het gemeentebestuur wijst er daarom nogmaals op dat het afsteken van vuurwerk niet is toegelaten en dat 
hiervoor proces-verbaal kan worden opgemaakt. 

KOEKEN ZINGEN – MAANDAG 31 DECEMBER 2018 

Koeken zingen, het blijft een mooie traditie. Ook dit jaar zullen weer veel kinderen tijdens de laatste dag van het 
jaar op stap gaan om al zingend een zak vol snoep en koeken te verzamelen. Onthaal de zangertjes gastvrij en voor 
wie met de wagen de weg op moet: wees extra voorzichtig! 

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RAVESTEINPARK -  EERSTE PARTICIPATIEMOMENTEN  

De gemeente Boortmeerbeek organiseert een raadpleging over de start- en procesnota 
voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ravesteinpark Boortmeerbeek. Het Ravesteinpark is 
gelegen aan de rand van de dorpskern van Hever en vormt de overgang met de Dijlevallei. Het plangebied wordt 
opgevat als landschapspark waar de aanwezige constructies (en eventuele uitbreidingen) worden omgeven door 
groen.  
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Het voormalige rusthuis is kenmerkend en beeldbepalend in het park. Omdat het gebouw al geruime tijd leegstaat, 
wenst de gemeente de basisschool ‘De Kringeling’ hierin te herhuisvesten. Tezelfdertijd wenst de gemeente het 
huidige park te transformeren naar een attractiever en toegankelijker landschapspark dat ten dienste kan staan 
van de hele gemeente.  

Ook de achterliggende visclub en de visvijvers maken deel uit het plangebied. Ook de drie vijvers en de bestaande 
parkstructuur, met een aantal grote solitaire bomen, geven identiteit aan het Ravesteinpark. De achterliggende 
visclub en de visvijvers maken eveneens deel uit van het plangebied.  

Het behouden en versterken van de identiteit is een uitgangspunt bij de nieuwe ontwikkelingen. Verder wordt er 
gestreefd naar een doorgedreven multifunctioneel ruimtegebruik, zowel voor de constructies als voor het 
omliggende park. 

Zou je graag meedenken met de gemeente over hoe we van het huidige Ravesteinpark een toffe openbare en 
toegankelijke plek maken voor iedereen? Kom dan binnenkort zeker naar één van 
onze infomomenten op woensdagnamiddag 6 februari of donderdagavond 7 februari 2019. Een afzonderlijke 
nieuwsbrief hierover mag je in de loop van volgende weken in de bus verwachten. 

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45–optie 2 – ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be). 

DE LIJN BRENGT JE VEILIG  THUIS OP OUDEJAAR – AANPASSING DIENSTREGELING 2019 

Met oudejaar voor de deur denken we aan een leuk feestje of een uitstap met vrienden en familie. Op 24, 26, 27, 
28 en 31 december 2018 rijden een aantal lijnen volgens een aangepaste dienstregeling. Plan daarom eerst je 
dagelijkse reisweg op www.delijn.be of via de app van De Lijn en controleer of er iets verandert. Wil je op een 
veilige manier genieten van je avond? Dan kun je ook op De Lijn rekenen! Tijdens oudejaarsnacht zorgen de 
chauffeurs van De Lijn ervoor dat je veilig kunt feesten, zonder stress en parkeerzorgen. Voor 4 euro reis je 
onbeperkt met alle bussen van De Lijn (behalve met de Limburgse snellijnen) van 18 uur op 31 december 2018 tot 
en met 1 januari 2019.  In onze gemeente rijdt de volgende feestbus: Lijn 284: Leuven – Boortmeerbeek – 
Mechelen.  

Vanaf maandag 7 januari 2019 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan. Benieuwd of er een 
aanpassing is aan jouw vertrouwde lijn? Ook hiervoor kan je terecht op de website van De Lijn. Op 
www.delijn.be/aanpassingen vind je een gedetailleerd overzicht van de aanpassingen per lijn. 

SPELEN OP RAVOT TIJDENS DE KERSTVAKANTIE – WOENSDAG 2 JANUARI 2019 TOT VRIJDAG 4 JANUARI 2019 

Kom je ook op Ravot spelen tijdens de kerstvakantie? Je bent welkom van woensdag 2 januari tot en met vrijdag 
4 januari 2019. De pagadders maken kennis met "Rupsje nooit genoeg", we kruipen als een rups, zingen het 
rupsenlied, maken een rups om op te eten en nog veel meer! De ravotters zorgen best dat ze goed uitgeslapen 
zijn deze vakantie, want detectives en geheim agenten komen langs op Ravot. 

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

INSCHRIJVEN KROKUSVAKANTIE RAVOT – VANAF MAANDAG 7 JANUARI 2019 

Ook tijdens de krokusvakantie van maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019 kan je komen spelen in 
Ravot! Later als ik groot ben, dan word ik…. Hoe vaak dromen kleuters luidop over wat ze later willen worden? 
Tijdens de krokusvakantie laten we een aantal van deze dromen werkelijkheid worden. De pagadders kunnen 
proeven van het ‘echte’ beroepsleven. We gaan koken, zingen, brandjes blussen, boeven vangen, rondlopen in de 
ruimte, brieven posten, diepzee duiken, een trein besturen, dieren temmen en verzorgen.  

De Ravotters werken rond het thema ‘sport je rot’. Sporten en bewegen is gezond. Ook op Ravot willen we in 
aanloop naar de lente zorgen voor een gezond lichaam. Zoals we het op Ravot gewoon zijn, doen we dat niet op 
een alledaagse manier. We gaan volop voor sporten als ‘paintball’, ‘zeeslagvoetbal’, ‘bmx-en op onbekende 
ondergronden’ en ‘een zoektocht in het wild’. Inschrijven kan vanaf maandag 7 januari 2019 op voorwaarde dat 
je kind is geregistreerd bij Ravot, online via www.i-school.be 

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

WORKSHOP SMAKELIJKE EENPERSOONSMENU’S – DONDERDAG 17 JANUARI EN DONDERDAG 24 JANUARI 2019 

Wil je plezier beleven aan koken voor één? Tijdens deze workshop leer je een menu samenstellen voor één 
persoon. Je bedenkt variaties met basisingrediënten en leert restjes creatief verwerken. Kleine hoeveelheden 
mogen de pret niet bederven! Je past gewoon de recepten aan en stelt je boodschappenlijstje doordacht op. Een 
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ovenschotel, stoofpotje, pastagerecht, vlees op een stokje of gepaneerd, soep ... na deze cursus kan je gevarieerd 
koken voor jezelf. En de afwas, die blijft beperkt, want ook daar wordt aandacht aan besteed! De workshop vindt 
plaats op donderdag 17 januari 2019 en donderdag 24 januari 2019 telkens van 19 uur tot 22 uur in de 
gemeentelijke basisschool Boortmeerbeek (Beringstraat 107). De deelnameprijs bedraagt 56,00 EUR ingrediënten 
inbegrepen. 

Inschrijven: via de dienst vrije tijd of bij voorkeur via www.vormingplus.be – je vindt deze activiteit terug onder het blokje 
‘activiteiten’  

BOEKSTART – LEESBEVORDERINGSPROJECT VOOR 0 - 2,5 JARIGEN EN HUN OUDERS 

Boekstart wil ouders met kleine kinderen samen laten genieten van boeken.  Kinderen die al vroeg kennismaken 
met boeken hebben meer dan één streepje voor: ze leren vlotter lezen, hebben minder moeite met school en zijn 
over het algemeen taalvaardiger. Bovendien is het gewoonweg heerlijk om samen met je baby in een boekje te 
kijken, te vertellen, plaatjes aan te wijzen en dingen te benoemen. 

Boekstart moedigt mama’s en papa’s aan om hun jonge kinderen zo vroeg mogelijk boekjes en de bibliotheek te 
laten ontdekken.  Daarom geven ze jou maar liefst 2 boekenpakketten cadeau.  Eentje wanneer je baby 6 
maanden is en eentje wanneer je kindje 15 maanden oud wordt.  In de consultatiebureaus van Kind en Gezin vind 
je hierover alle informatie.  Voor het ophalen van het pakket kan je terecht in één van de HaBoBIB vestigingen. Je 
baby kan gratis lid worden. Samen kunnen jullie dan meteen op verkenning gaan tussen de boeken.  Goed 
begonnen is half gewonnen! 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be  

ECOWERF START MET NIEUWE GFT-REGELS VANAF 1 JANUARI 2019 

EcoWerf breidt vanaf 1 januari de sorteerregels voor gft-afval uit met keukenafval. Die uitbreiding is mogelijk, 
omdat de verwerkingsmogelijkheden voor organisch afval zijn veranderd. Uit onderzoek blijkt bovendien dat er 
geen risico’s verbonden zijn aan het inzamelen en verwerken van dierlijke bijproducten. 

Deze stoffen mogen vanaf 2019 bij het gft: 

 keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig) 

 vlees- en visresten 

 schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mossel- en oesterschelpen) 

 vaste zuivelproducten (zoals kaas) 

 eieren, eierschalen 

 mest van kleine huisdieren (bv. cavia’s en konijnen) 

Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads voortaan niet 
meer bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters 
behoren wel nog tot het gft-afval. Ook voor thuiscompostering blijven de bestaande sorteerregels bestaan.  

Meer informatie: www.ecowerf.be 

RAVOT ZOEKT JOBSTUDENTEN EN MONITOREN 

Werk je graag met kinderen? Ben je creatief? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Bezit je pedagogische 
kwaliteiten? Ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste in de buitenschoolse kinderopvang tijdens de 
schoolvakanties? Stel je dan kandidaat! Dit kan tot en met 31 januari 2019. 

Jobstudenten voor de functie van begeleider in de buitenschoolse kinderopvang  

 moeten minimum 18 jaar zijn.   

 We geven de voorkeur aan jobstudenten  
o die minstens 3 weken beschikbaar zijn tijdens de zomervakantie of 1 week tijdens de kleine vakanties 

(herfst, kerst, krokus, Pasen). 
o die aan bepaalde diplomavereisten voldoen.  

 Jobstudenten worden vergoed in de salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie.  

Monitoren in de buitenschoolse kinderopvang  

 zijn minimum 15 jaar én worden nog 16 jaar in 2019  

 zorgen voor speelimpulsen en maken van de vakantietijd van kinderen een fijne speeltijd. Ze doen dit op een 
verantwoordelijke manier en worden hierin door het ravotteam ondersteund.  

 krijgen een dagvergoeding van 30,00 EUR. 
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Ravot 

 heeft een prachtig aangelegd terrein van 1,35 hectare, met veel spelaanleiding en spelmogelijkheid 

 biedt een ontspannend, creatief en kwalitatief aanbod aan de kinderen, in een veilige omgeving op een 
aangename, rustige en avontuurlijke manier 

 bezorgt kinderen een heerlijke vrije tijd 

 staat voor samen-buiten-spelen, georganiseerde activiteiten en een open spelaanbod. 

Je kandidaat stellen kan tot 31 januari 2019 via ravot@ocmwboortmeerbeek.be. Geslaagde kandidaten komen in 
een pool van monitoren en jobstudenten die geldt tot 19 april 2020 

Meer informatie : Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T015/50 06 86) of 
liesbeth.guinier@ocmwboortmeerbeek.be 

GEAUTOMATISEERD E-LOKET 

Dringend een attest of uittreksel nodig, maar het lukt niet om naar het gemeentehuis te komen? Goed nieuws: 
vanaf nu is het E-loket volledig geautomatiseerd. Voortaan kan je vanuit je luie zetel, 24 uur per dag 7 dagen per 
week, dus op het moment dat het jou uitkomt, attesten rechtstreeks uit het rijksregister/strafregister aanvragen 
en ontvangen. Het document wordt automatisch digitaal ondertekend en via e-mail bezorgd, meestal enkele 
minuten later. Dat kan via onze gemeentelijke website onder het blokje ‘E-loket’. Het is dus niet meer nodig om 
hiervoor naar het gemeentehuis te komen. Een serieuze tijdswinst!  

Om een document te kunnen aanvragen, vragen wij je je online te identificeren. Hiervoor heb je een elektronische 
identiteitskaart en een eID-kaartlezer nodig. Een eID-kaartlezer kan gekocht worden in de meeste handelszaken 
die computers, multimedia of elektro verkopen. Je identificeren kan ook via een token of de mobiele app. Geen 
eID-kaartlezer bij de hand? Je kan altijd terecht in de HaBoBIB waar computers en eID-kaartlezers ter beschikking 
zijn. Persoonlijk documenten afhalen in het gemeentehuis kan uiteraard ook nog altijd.   

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

ENERGIECOACH VOOR KLEINE ONDERNEMERS 

De gemeente Boortmeerbeek biedt aan 10 bakkers, slagers, kleine winkels, cafés en andere kleine ondernemers 
de kans om vanaf 2019 gratis beroep te doen op een persoonlijke energiecoach. Deze coach helpt je op weg met 
een persoonlijk begeleidingstraject waarbij je gebouw, technische installaties en bedrijfsvoering bekeken worden 
naar energiezuinigheid en mogelijkheden voor hernieuwbare energieproductie. Jouw coach ontwerpt een 
gepersonaliseerd plan van aanpak waarbij de kosten en baten van investeringen vergeleken worden zodat je weet 
waar je aan toe bent. Indien gewenst helpt de coach je ook op weg om offertes voor investeringen op te vragen 
en deze te vergelijken.  In een later stadium zijn er ook beperkte subsidies beschikbaar om effectief (innoverende) 
investeringen van kleine ondernemers te subsidiëren. Ondernemers met interesse kunnen zich kandidaat stellen 
voor dit kosteloze begeleidingstraject op: https://extranet.interleuven.be/kleineondernemer. 

Dit initiatief past in een Europees gefinancierd project van het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
Interleuven waaraan verschillende universiteiten en andere partners meewerken om de beste innoverende 
maatregelen voor elke doelgroep voor te stellen en deze ingang te laten vinden.  

Meer informatie: kleineondernemer@interleuven.be 

 

 

 

 

 Het college van burgemeester en schepenen  

De algemeen directeur,   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 

Opmerkingen en/of tips over deze nieuwsbief? 

Wij horen ze graag op info@boortmeerbeek.be 
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