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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 EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 27 november 2017 om 20 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kunt de agenda van de 
gemeenteraad ontvangen door je te abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de 
gemeente (www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). 

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 23 november 
2017 om 19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

VACATURES BIJ HET GEMEENTEBESTUUR 

De gemeente Boortmeerbeek lanceert niet minder dan vier vacatures tegelijk. Meer concreet voor volgende 
functies is het gemeentebestuur op zoek naar de geschikte kandidaat: 

- 1 omgevingsambtenaar (stedenbouwkundige) (statutair/A1a – A3a) 
- 1 omgevingsambtenaar (milieuambtenaar) (statutair/B1-3) 
- 1 informatiebeheerder (contractueel/B1-3) 
- 1 administratief medewerker (contractueel/C1-3) 

Deze aanwervingen gebeuren telkens 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 vrijdag 
29 december 2017.  

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

VERTELCARROUSEL – ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017 

Stap mee in een molen van verhalen die dwalen en blinken en beven. Hilde Rogge schildert beelden in je 
gedachten en jij mag slurpen van vertelsels over rare reuzen, grollige grappen, woeste wijven en grote 
geheimen. 

Dit alles kan op zaterdag 18 november 2017 om 10.30 uur, 11 uur en om 11.30 uur in de HaBoBIB-vestiging 
van Haacht (Verhaegenlaan 5).  Deelname is gratis. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN – ZONDAG 19 NOVEMBER 2017 

Graag herinneren we nog een keertje aan de Kunstendag voor Kinderen die in onze gemeente plaatsvindt op 
zondag 19 november 2017. Tijdens een workshop KUNSTWERK kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar die dag 
doorlopend meewerken aan de creatie van twee grote kunstwerken van elk 4m² die achteraf in het 
straatbeeld van Boortmeerbeek door iedereen te bewonderen zijn. We moeten deze klus gelukkig niet alleen 
klaren, maar worden hierbij geholpen door Else en Michele van vzw Artfeelings. Wil je hieraan meewerken, 
kom dan tussen 9.30 uur en 12.30 uur naar de Vrije Basisschool De Wegwijzer, waarvan je de ingang vindt in 
de Pastorijstraat. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 – optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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INFOSESSIE DUURZAAM BOUWEN: GEVELRENOVATIE – MAANDAG 20 NOVEMBER 2017 

In deze sessie leer je waar je op moet letten bij de vervanging van ramen en welke mogelijkheden je hebt om 
bestaande spouwmuren of volle muren te isoleren: buitenisolatie, binnenisolatie en navulling van de spouw. 
Speciale aandacht gaat naar de wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de 
muurisolatie. Ook ventilatie, passieve zonnewinsten en oververhitting komen aan bod.  

Samen met het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, 
nodigen we je van harte uit voor deze infosessie op maandag 20 november 2017 om 19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis (Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek). Deelname is gratis. 

Meer informatie: milieudienst (T 015/51 11 45-optie 2 – milieu@boortmeerbeek.be) 

VOORLEESWEEK: DE DROOMVERTELLER – WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017 

De Droomverteller is de kleinste en intiemste voorstelling onder een wandelend of stilstaand tentje. Het is 
een poëtische animatie waar verwondering en magie centraal staan. De voorstelling begint wanneer de 
baldakijn zich ontplooit tot een tentje en de Droomverteller samen met zijn publiek onder het gesloten 
tentje staat. Gedurende een paar minuten kom je in de magische wereld van de Droomverteller en fluistert 
hij je grootste dromen en wensen toe. Nadat de droom of wens werd gefluisterd, krijg je ze persoonlijk mee 
naar huis. Daarna kan je nog rustig nagenieten van deze mooie poëtische voorstelling in de Bibliotheek!  

De Droomverteller vind je op woensdag 22 november 2017 van 14 tot 14.45u en van 15.15 tot 16u in de 
HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek. Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

WEEK VAN DE SMAAK: PROEVERIJ MET FAIRTRADE KOFFIE EN CHOCOLADE – ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017 

Hoe 'vroeger' smaakte en 'nu' proeft, dat weten we. Maar waar smaakt morgen naar? Wordt duurzame 
voeding belangrijker? Welke nieuwe producten en technieken zullen onze eetgewoonten beïnvloeden? Wat 
kan er verder gebeuren tegen voedselverspilling? De bibliotheek inspireert je graag op zaterdag 25 november 
2017 tussen 9.30 uur en 12.30 uur met themastandjes in de bib en een proeverij in samenwerking met 
Oxfam Wereldwinkel. Van deze gratis proeverij kan je die dag genieten zowel in de vestiging van Haacht als 
die van Boortmeerbeek. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

SINTERKLAASMARKT – DONDERDAG 30 NOVEMBER 2017 

Op donderdag 30 november 2017 zullen Sinterklaas en Zwarte Piet van 14 uur tot 17 uur onze markt een 
bezoekje brengen. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om Sinterklaas op onze markt te ontmoeten. Er is 
lekkers voor iedereen! 

DIGIDOKTER HOUDT SPREEKUUR IN DE BIB – WOENSDAG 6 DECEMBER EN DINSDAG 12 DECEMBER 2017 

De digidokter geneest graag je digitale kwalen. Op woensdag 6 december 2017 in de bib van Haacht en op 
dinsdag 12 december 2017 in de bib van Boortmeerbeek, kan je tussen 17.30 uur en 20 uur terecht met je 
tegendraadse toestel. Een afspraak maken is niet nodig!  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

BIB EN BABBEL – DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 

Zin om mensen te ontmoeten? Nood aan een babbel nu en dan? Dan bieden we jou op donderdag 7 
december 2017 tussen 14.30 uur en 16.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) een 
gezellige plek waar je mensen kan ontmoeten over alle grenzen heen. In een ontspannen sfeer komen we 
samen en praten in het Nederlands over allerlei thema 's. Dat biedt anderstaligen de kans om de taal te leren 
en Nederlandstaligen de rijkdom om muren tussen mensen te slopen. Bib & Babbel is geen les. Kom gewoon 
binnen, luister en vertel. Bij een drankje.  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  

DIGI-VORMING ‘FOTO’S AFDRUKKEN VIA INTERNET’ – DINSDAG 12 DECEMBER 2017 

Heb je soms ook zoveel foto’s op je computer of tablet? Tijdens deze cursus kijken we naar de 
mogelijkheden, prijzen, kwaliteiten om op een snelle en eenvoudige manier foto’s op papier, canvas of 
andere producten te krijgen. 

Er kunnen maximaal 12 deelnemers inschrijven voor deze vorming. De korsten hiervan zijn 5,00 EUR voor 
leden van de bib en 10,00 EUR voor niet-leden. De vorming, die plaatsvindt in de HaBoBIB-vestiging Haacht 
(Verhaegenlaan 5), start om 9.30 uur en eindigt om 12.30 uur. Zodra de digi‐vorming in de voormiddag volzet 
is, wordt er een namiddagsessie (13.30 uur ‐ 16.30 uur) georganiseerd.  

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be.  
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LEZING ‘REKENING HOUDEN MET HOOGSENSITIVITEIT IN DE OPVOEDING. HOE DOE JE DAT? – DINSDAG 12 DECEMBER 2017 

Een hoogsensitief kind opvoeden vraagt heel wat van ouders. Melissa Mertens van Zitdatzo vertelt hoe je 
hoogsensitiviteit binnen je gezin in goede banen kan leiden met een sensitieve opvoeding. Deze gratis lezing 
vindt plaats op dinsdag 12 december 2017, 19.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) 
en is bedoeld voor ouders van lagere schoolkinderen. Om te kunnen deelnemen, moet je vooraf wel even 
inschrijven. 

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

KERSTMARKT – DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 

Voor de tweede maal organiseert de gemeente Boortmeerbeek een echte kerstmarkt in het centrum van 
Boortmeerbeek. Ruim zeventig standhouders zullen er vanaf 14 uur tot in de avonduren niet alleen de 
klassieke marktartikelen aanbieden. Ook verschillende verenigingen en particulieren zullen er present 
tekenen met typische kerstartikelen om naar te kijken of om van te proeven…. En een muziekbandje zal voor 
de nodige kerstsfeer zorgen. Kortom, een ideale gelegenheid om kort bij huis een leuk kerstgeschenk te 
kopen of gewoon een leuk avondje uit met familie en vrienden. 

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

VANAF ZATERDAG 27 JANUARI TOT ZATERDAG 31 MAART 2018 - GEZINSZWEMMEN 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de zwemlessen voor kinderen vanaf 3 jaar. Deze tien lessen vinden plaats 
in het zwembad van Tremelo, Veldonkstraat 3 (naast het gemeentehuis), telkens op zaterdag van 13 uur tot 
14 uur met als start zaterdag 27 januari 2018. 

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. Er is plaats voor maximum 30 deelnemers. Inschrijven 
kan via volgende link: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be 

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

DE VLAAMSE ENERGIELENING: HEB JE EEN LAAG INKOMEN? LEEN DAN AAN EEN JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE VAN 0 %! 

Op 1 oktober 2017 veranderden de voorwaarden voor de Vlaamse energielening. Iedereen met een 
gezamenlijk belastbaar inkomen dat drie jaar geleden niet hoger was dan 30.060,00 EUR, heeft recht op een 
gratis energiescan van de woning én kan tot 15.000,00 EUR lenen aan een jaarlijks kostenpercentage van       
0 %. De looptijd, die je zelf kiest, bedraagt maximaal 10 jaar. Je kan ook hulp krijgen bij het kiezen van de 
interessantste energiebesparende investering(en), bij het aanvragen van offertes en bij de opvolging van de 
werken. 

Hoe gaat dit concreet in zijn werk?  

1. Bekijk je aanslagbiljet van de belastingen van 2015 en kijk of jouw belastbaar inkomen van 2014 plus dat 
van je eventuele partner niet hoger was dan 30.060,00 EUR.   

2. Surf naar www.energielening-igo.be of bel naar 016/31 18 66 voor meer informatie en voor het 
aanvraagformulier. Ook het plaatselijke woonloket helpt je met plezier verder.  

3. Mail je aanvraag of stuur ze per post naar het adres onderaan dit artikel. Je kan ze ook binnenbrengen bij 
het woonloket in het gemeentehuis bij Jana Vernelen op woensdag namiddag, donderdag of vrijdag.  

4. De verantwoordelijke van IGO voert een financiële analyse uit. Als die positief is, volgt er een sociaal 
onderzoek door het plaatselijke OCMW. Daarna is er nog een goedkeuring van het Vlaams 
Energieagentschap (VEA) nodig. Dit alles duurt één tot twee maanden. 

5. Je wordt uitgenodigd in het kantoor van energiehuis IGO in Holsbeek om de leningakte te ondertekenen. 
Daarna kan je bij de aannemer de offerte(s) ondertekenen. 

6. Bezorg alle facturen aan het energiehuis. Dan worden ze voor je betaald.  
7. Pas als de laatste factuur betaald is, kan je de lening beginnen terugbetalen aan het Vlaams 

Energieagentschap. Als je 15.000,00 EUR leent op 10 jaar (lagere bedragen en kortere looptijden zijn 
mogelijk), bedraagt de terugbetaling 156,25 EUR per maand. Een flink deel hiervan, soms zelfs het hele 
bedrag (bijvoorbeeld bij dakisolatie), kan je betalen met hetgeen je bespaard hebt op je energiefactuur.  
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8. Je kan er altijd voor kiezen om het nog resterende geleende bedrag, of een deel ervan, kosteloos 
vervroegd terug te betalen.  

Als je niet tot de sociale doelgroep behoort, kan je nog tot eind volgend jaar maximaal 15.000,00 EUR lenen 
aan een jaarlijks kostenpercentage van 2 %, terug te betalen op ten hoogste acht jaar. Maar let op! Geld 
lenen kost ook geld. 

Meer informatie: Energiehuis IGO (Johan Eyben – T 016/31 18 66 – energielening@igo.be – 
www.energielening-igo.be) 

DE E-SIGARET, WAT IS DAT NU JUIST? 

Heb je je ook al afgevraagd hoe de e-sigaret werkt? En of ze schadelijk is of juist helpt om te stoppen met 
roken?  

In een e-sigaret wordt een vloeistof verhit en omgezet in damp. De gebruiker ademt geen rook in, maar 
damp. Elektronisch roken wordt daarom ook dampen of vapen genoemd. De e-sigaret bestaat uit een 
mondstuk, een vulling met e-vloeistof, een verwarmingselement en een batterij. In de e-vloeistof zitten 
propyleenglycol en/of plantaardig glycerol, aroma’s en additieven en soms ook nicotine. Op de verpakking 
van de e-vloeistof lees je welke stoffen er in zitten.  

Hoe ongezond is de e-sigaret?  

De e-sigaret is minder schadelijk dan de tabakssigaret, omdat er geen tabak wordt verbrand. Als je een 
klassieke sigaret rookt, dan komen er meer dan 4.000 giftige chemische stoffen (teer, CO, formaldehyde, 
benzeen…) vrij. Minstens 70 daarvan verhogen je risico op kanker en hart- en vaatziekten.  

Bij een e-sigaret is er wel damp, maar geen verbranding. Daardoor komen er minder giftige stoffen vrij. 
Onderzoekers weten nog niet hoe schadelijk de damp van een e-sigaret is en welk effect er is op lange 
termijn. Als de e-sigaret voldoet aan de Europese normen van veiligheid en kwaliteit, dan is ze minder 
schadelijk dan de tabakssigaret. Maar ‘gezond’ kan je ze ook niet noemen. 

Kan een e-sigaret helpen als je wil stoppen met roken?  

Wil je stoppen met roken? Gewoon doen! Voor je gezondheid én je portemonnee. De e-sigaret met nicotine 
is geen erkend rookstopmedicijn in ons land. Toch kan ze een hulp zijn als je wil stoppen met roken van 
tabak.  

Als je een e-sigaret gebruikt, dan verhoogt je de kans op stoppen binnen 6 tot 12 maanden. Wil je een e-
sigaret met nicotine gebruiken bij het stoppen, volg dan ook rookstopsessies bij een tabakoloog. Die vertelt 
je hoe je de e-sigaret best gebruikt. Zo werkt de combinatie met nicotinevervangers goed.  

Hou ook hiermee rekening:  

- Rook en damp nooit samen, want dan boek je geen gezondheidswinst. Stop dus helemaal met roken van 
tabak.  

- Bouw je gebruik van de e-sigaret met nicotine geleidelijk af. De e-sigaret is minder schadelijk voor je 
gezondheid dan tabak, maar niet onschadelijk.  

- Wil je niet stoppen met de e-sigaret met nicotine? Keer niet terug naar het roken van tabak. Een 
tabaksverslaving is voor een volwassene veel schadelijker dan een nicotineverslaving. Voor jongeren zijn 
de effecten en schadelijkheid van nicotine veel groter dan voor volwassenen. Daarom roken of dampen 
jongeren beter niet. 

Meer informatie: Tabakstop (0800/111 00 (gratis advies) of www.tabakstop.be/e-sigaret) of bij een  
tabakoloog www.tabakologen.be)  

 

 
 

 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 

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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