
________________________________________________________________________________________________ 

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 18 december 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 14 december 2017 
om 19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN 

Omwille van de eindejaarsfeesten zullen de gemeentelijke diensten gesloten zijn op maandag 25 december 
2017, dinsdag 26 december 2017 en maandag 1 januari 2018.  

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

WOONLOKET GESLOTEN 

Het woonloket zal gesloten zijn van 15 december 2017 tot en met 2 januari 2018. Voor dringende vragen kan 
men contact opnemen via info@boortmeerbeek.be 

VACATURES BIJ HET GEMEENTEBESTUUR 

We brengen nog graag de verschillende vacatures die momenteel bij het gemeentebestuur lopende zijn, onder 
de aandacht: 

- 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). 

PWA WORDT WIJK-WERKEN 

Vanaf 1 januari 2018 wordt de PWA-werking vervangen door het ‘wijk-werken’. Werkzoekenden of leefloners 
zullen door VDAB of OCMW worden gescreend en wie in aanmerking komt, kan maximaal tweemaal zes 
maanden aan de slag als wijk-werker. Particulieren, scholen, vzw’s, lokale besturen zullen een aanvraag kunnen 
doen om kleine klussen of opdrachten te laten uitvoeren door wijk-werkers. 

Wijk-werkers mogen maximum 60 uren per maand werken en krijgen daarvoor een premie bovenop hun 
uitkering.  Gedurende het jaar dat de werkzoekenden als wijk-werker actief mogen zijn, zullen ze begeleiding 
krijgen om door te stromen naar een passende job.  En dat is het grote verschil met de vroegere PWA: het 
wijk-werken is bedoeld als een opstapje om terug aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.  
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Wie interesse heeft om als wijk-werker aan de slag te gaan, moet zich wenden tot zijn of haar trajectbegeleider 
bij VDAB (indien ingeschreven als uitkeringsgerechtigd werkzoekende) of bij OCMW (indien 
leefloongerechtigd).  Zij beslissen of je in aanmerking komt voor dit statuut. 

VDAB zal een on-line platform lanceren waar zowel gebruikers als wijk-werkers gebruik kunnen van maken. 
VDAB zal ook een lijst opstellen met klusjes en taken die een wijk-werker mag uitvoeren. Gemeenten zullen 
klusjes of taken die op hun grondgebied mogen uitgevoerd worden, kunnen toevoegen of weglaten. Het zal 
nog wachten zijn tot januari vooraleer dit systeem ter beschikking is. 

Als gevolg van deze wijziging sluit het PWA-kantoor van Boortmeerbeek definitief zijn deuren. De 
intergemeentelijke vereniging IGO werd door het gemeentebestuur aangeduid als organisator voor het wijk-
werken. Vanaf 2 januari 2018 kan je als gebruiker of wijk-werker bij deze organisatie terecht met al je vragen. 

Meer informatie: Roos Van Loock (wijk-werkconsulent – T 016/61 65 04 – roos.vanloock@vdab.be) 

KERSTMARKT – DONDERDAG 21 DECEMBER 2017 

Op donderdag 21 december 2017 is er van 13 uur tot uiterlijk 23 uur voor de tweede maal een kerstmarkt in 
het centrum van Boortmeerbeek. Ongeveer 90 kramen met eet- en drankstanden, diverse verengingen, enkele 
scholen, particulieren met hun ambachtelijke waren, marktkramers met allerlei artikelen en dit alles met een 
aangenaam muziekje op de achtergrond. Kortom, een ideale gelegenheid om kort bij huis een leuk 
kerstgeschenk te kopen of gewoon een leuk avondje uit met familie en vrienden. 

Let op! Omwille van deze kerstmarkt is op donderdag 21 december 2017 het centrum van Boortmeerbeek 
(Dorpsstraat, Dorpplaats, Brouwersstraat, Hanswijkstraat en Pastorijstraat)  voor alle verkeer afgesloten vanaf 
10 uur. 

De normale wekelijkse markt zal die dag opgesteld staan in de Vosweg. 

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

OUDJAAR – KOEKEN ZINGEN 

Koeken zingen, het is een mooie traditie. Ook dit jaar zullen weer veel kinderen met oudjaar 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! 

DE LIJN BRENGT JE VEILIG THUIS MET OUDJAAR! 

Met oudejaar voor de deur denken we aan een leuk feestje of een uitstap met vrienden en familie. Wil je op 
een veilige manier genieten van je avond? Dan kun je op De Lijn rekenen! Tijdens oudejaarsnacht zorgen de 
chauffeurs van De Lijn ervoor dat je veilig kunt feesten, zonder stress en parkeerzorgen! 

Voor 3,00 EUR reis je onbeperkt met alle bussen van De Lijn (behalve met de Limburgse snellijnen) vanaf 18 
uur op 31 december 2017 tot en met 1 januari 2018. In onze gemeente rijdt de feestbus op lijn 284 (Leuven – 
Boortmeerbeek – Mechelen). 

Meer informatie en dienstregelingen: www.delijn.be/oudejaar  

SCHRIJVERSTALENT IN DE SCHIJNWERPERS! 

De hele maand januari zet HaBoBIB lokaal schrijverstalent in de schijnwerpers. Tom Bergs, Mieke Mievis, 
Sophie Maes e.a. maken hun opwachting in de bib. Een unieke gelegenheid om auteurs van dichtbij en iets 
verder weg persoonlijk te ontmoeten tijdens signeer- en voorleessessies. Hou de website van de bib in de 
gaten voor alle details. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

START INSCHRIJVINGEN VAKANTIESNACK KROKUSVAKANTIE – MAANDAG 8 JANUARI 2018 

Op dinsdag 13 februari 2018 kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar van een vakantiesnack van één dag genieten. 
Die dag staat er een uitstap op het programma. Worden het dino’s of toch nog iets anders? Kijk hiervoor snel 
op https://www.boortmeerbeek.be/vakantiesnack-krokusvakantie. 

Inschrijven kan vanaf maandag 8 januari 2018 via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/ 
Activities/Overview. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (Sophie Moons – T 015/51 11 45 – optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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START INSCHRIJVINGEN KROKUSVAKANTIE BIJ RAVOT– MAANDAG 8 JANUARI 2018 

Tijdens de krokusvakantie kunnen kinderen tussen 2,5 en 12 jaar ook terecht bij Ravot waar een hele week 
rond het thema: “Diep in de zee” wordt gespeeld. Diep in de zee, ver weg van de bewoonde wereld wonen de 
allermooiste vissen, liggen kisten vol met schatten in gezonken schepen en zwemmen zeemeerminnen hun 
sierlijkste waterballet. De ravotters en pagadders kunnen in de krokusvakantie deze schatten opduiken, 
meedansen in het waterballet, zelf vijandige schepen aanvallen of Willy de walvis bevrijden in een groot spel. 

Het crealokaal van de ravotters wordt omgebouwd tot een groot aquarium vol speelplezier met 
waterexperimenten, spelletjes, …. De pagadders genieten in het snoezel-aquarium van geluiden en lichtjes van 
de zee, luisteren naar zeeverhaaltjes of vissen mini-visjes.  

De vaste speelhoeken blijven bestaan en zorgen voor extra veel speelplezier. Leef je uit in de buitenkeuken, 
op het fietsparcours, in de zandbakken, bouw een kamp, speel gezelschapsspelletjes, ….  

Inschrijven kan online vanaf maandag 8 januari 2018 via www.i-school.be op voorwaarde dat je kind is 
geregistreerd bij Ravot. 

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

DIGIDOKTER HOUDT SPREEKUUR IN DE BIB – WOENSDAG 10 JANUARI EN DINSDAG 23 JANUARI 2018 

De digidokter geneest graag je digitale kwalen. Op woensdag 10 januari 2018 in de bib van Haacht en op 
dinsdag 23 januari 2018 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 

DIGI-VORMING ‘MAAK BETERE FOTO’S MET TABLET EN SMARTPHONE’ – VRIJDAG 19 JANUARI 2018 

Ontdek de camerafunctie van je apparaat en leer allerlei apps kennen waarmee je niet alleen betere foto’s 
maakt, maar ook anders gaat fotograferen. 

Zodra de digi‐vorming in de voormiddag volzet is, wordt er een namiddagsessie (13u30 ‐ 16u30) georganiseerd. 
Er kunnen maximaal 12 deelnemers inschrijven voor deze vorming. De kosten hiervoor zijn 5,00 EUR voor leden 
van de bib en 10,00 EUR voor niet-leden. De vorming, die plaatsvindt in de HaBoBIB-vestiging Boortmeerbeek, 
start om 9.30 uur en eindigt om 12.30 uur.  

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

MUZIKALE VOORSTELLING ‘KOM MAAR BIJ MIJ’ – WOENSDAG 24 JANUARI 2018 

‘Kom maar bij mij’ is een muzikale voorstelling boordevol genegenheid, gezelligheid, warmte, liefde, 
en betoverende muzikale klanken. Hartverwarmend tijdens de koude wintermaanden. Deze 
voorstelling vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) en is bedoeld voor 
kinderen van de tweede en derde kleuterklas. ‘Kom maar bij mij’ start om 14 uur en duurt ongeveer 
45 minuten. Maximum 50 kinderen kunnen de voorstelling bijwonen. Deelname is gratis maar 
vooraf even inschrijven is wel noodzakelijk. 

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

WEEK VAN DE POËZIE – VAN DONDERDAG 25 JANUARI TOT EN MET WOENSDAG 31 JANUARI 2018 

In het kader van de Week van de Poëzie die dit jaar loopt van donderdag 25 januari tot en met woensdag 31 
januari 2018, zijn alvast volgende activiteiten het vermelden waard: 
- zaterdag 27 januari 2018: We vieren de poëzieweek samen met grote en minder grote lokale dichterlijke 

talenten. De ganse voormiddag staat de bib helemaal in het teken van de poëzie. Loop tussen 9.30 uur 
en 12.30 uur zeker even binnen in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek en laat je verrassen door de 
kracht van woorden. 

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

- woensdag 31 januari 2018: De poëziemevrouw heeft voor iedereen een koffer vol gedichten bij, passend 
voor elke situatie en emotie. Ze begeleidt de poëzie met een ukulele, want af en toe laat een gedicht je 
zingen. Je vindt de poëziemevrouw van 14 uur tot 17 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht 
(Verhaegenlaan 5). 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 
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SNEEUW- EN IJZELBESTRIJDING IN DE GEMEENTE  

De eerste, kleine winterprikken hebben we ondertussen al achter de rug. De kans is reëel dat we op een 
morgen wakker worden met een sneeuwtapijt voor onze deur. En al levert dit misschien een feeëriek uitzicht 
op, de verkeersproblemen die er het gevolg van kunnen zijn, zorgen vaak voor veel moeilijkheden en ergernis. 
Daarom zetten we de manier van werken met betrekking tot het ruimen van sneeuw in de gemeente nog eens 
op een rijtje. Op de eerste plaats moet het duidelijk zijn dat de gemeente geen zout aan particulieren kan 
bezorgen. Daarvoor moet men zich tot de gewone detailhandel wenden.  

Het eigenlijke sneeuwruimen in de gemeente is uitbesteed aan een firma. Deze staat in voor het strooien van 
zout op het parcours dat hen door de gemeente is opgegeven. Dit parcours is opgemaakt volgens de 
hoofdaders van het wegverkeer waarop voldoende verkeer is om een effect te bekomen met het strooien van 
zout. Strooien in straten waar weinig verkeerscirculatie is, heeft geen zin. Integendeel zelfs, doordat er 
onvoldoende circulatie is, dreigt de verwaterde sneeuw er tot ijsplekken te bevriezen met alle mogelijke 
risico’s als gevolg. De sneeuw op de meest gebruikte voet- en fietspaden wordt door de gemeentelijke diensten 
zelf geruimd.  

Het gemeentelijke sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan kan men raadplegen via 
www.boortmeerbeek.be/sneeuwruimen.  

Maar let op! Omwille van de noodzakelijke uithardingstijd van de nieuw geplaatste weggoten en borduren in 
heraangelegde straten mogen de volgende maanden geen dooizouten worden gebruikt in volgende (delen 
van) straten: 

- Bredepleinstraat, tussen Beringstraat en Laarstraat, alsook de kruispunten met de aansluitende straten; 
- Oudestraat, tussen Laarstraat en Provinciesteenweg, alsook de kruispunten met de aansluitende straten; 
- Paepestraat, tussen Groenstraat en Oudestraat; 
- Genninckstraat en Geelsveldweg; 
- Pachthofstraat tussen Kallebeekstraat en Leuvensesteenweg; met inbegrip van kruispunt met 

Kallebeekstraat; 
- Bieststraat, tussen Leuvensesteenweg en huisnummer 73; 
- Bieststraat, tussen Goorstraat en Blokstraat. 

Deze inspanningen van de gemeente doen niets af van de verplichting uit het politiereglement dat al wie aan 
voet- en fietspaden woont, zelf instaat voor het sneeuwvrij maken van de doorgang aan zijn woning. Hoewel 
het gemeentebestuur geenszins een heksenjacht wenst te organiseren, blijft elke medewerking van inwoners 
op dit vlak bijzonder welkom. We vragen wel om de sneeuw van het voet- of fietspad niet op de rijweg te keren 
of te gooien. Ook worden de vroegere methodes van het werpen van asse of zand sterk afgeraden vermits ze 
na de dooi de afvoerkanalen en rioleringen ernstig verstoppen en dat er dan situaties van waterhinder tot 
overstroming kunnen ontstaan.  

Naast het feit dat de gemeente bij de sneeuw- en ijzelbestrijding de nadelige invloeden op het leefmilieu zo 
beperkt mogelijk wil houden, is het strooien van zout geen wondermiddel. Bij temperaturen beneden de 10 
graden onder het vriespunt zullen de effecten sterk verminderd zijn. En het winterweer kan onvoorspelbaar 
zijn. De eerste regel die nog steeds geldt, is dus: wees uiterst voorzichtig op de weg bij winterweer.  

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45-optie 2) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 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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