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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 

 

 

FRANCESCA VANTHIELEN GEEFT AFTRAP KLIMAATRAAD! – WOENSDAG 2 DECEMBER 2015 

Met de ondertekening van het burgemeesterconvenant engageert de gemeente Boortmeerbeek zich om tegen 
2020 minstens 20% CO2-uitstoot te verminderen. Uit de reeds uitgevoerde nulmeting blijkt dat in Boortmeerbeek 
de drie grootste bronnen van de CO2-uitstoot de huishoudens (45%), het particulier en commercieel vervoer 
(21%)  en de industrie (19%) zijn. 

Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren wordt een klimaatactieplan opgesteld. Hierbij wil het 
gemeentebestuur iedereen betrekken, inwoners, verenigingen en bedrijven. De opmaak van dit plan wordt 
voorbereid in en opgevolgd door de klimaatraad. Daarom een warme oproep om mee te werken aan deze 
klimaatraad en zijn werkgroepen. Een eerste bijeenkomst van de klimaatraad vindt plaats op woensdag 2 
december 2015 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Om ons in deze opstartperiode een duwtje in de rug te geven, zal ook Francesca Vanthielen haar steentje komen 
bijdragen. Zij engageert zich al vele jaren voor diverse milieuthema’s. Denk maar aan de spraakmakende 
Klimaatzaak, waarbij elf persoonlijkheden uit de media-, kunst-, ondernemers- en wetenschappelijke wereld de 
verschillende overheden van ons land in gebreke hebben gesteld omwille van een falend milieubeleid. 

Maar tijdens deze eerste klimaatraad zal er ook meteen worden nagedacht en gediscussieerd in thematische 
werkgroepen waar tal van vragen aan bod zullen komen. Bedoeling is vier werkgroepen op poten te zetten: 

 Wonen: De werkgroep ‘Wonen’ focust op de gemeentelijke huishoudens en hoe zij hun steentje kunnen 
bijdragen. Kan een renovatiebegeleider helpen? Moet de gemeente energiebesparende maatregelen 
opleggen via een verordening of het gewoon eenvoudiger maken om deze maatregelen toe te kunnen 
passen?  

 Mobiliteit: In de werkgroep ‘Mobiliteit’ zal de belangrijkste vraag gaan over hoe het gebruik van duurzame 
vervoersmiddelen zoals fiets, bus of trein binnen de gemeente en naar andere locaties kan worden verhoogd. 
Moeten er bijvoorbeeld meer fietsenstallingen worden geplaatst en zo ja, waar? 

 Industrie & lokale handel: deze werkgroep gaat dan weer op zoek naar mogelijkheden die bedrijven en 
winkels kunnen nemen om duurzaamheid bij klanten en bij werknemers te promoten. Zijn elektrische 
laadpalen in de toekomst een nuttig initiatief voor het woon-werkverkeer? Is carpoolen haalbaar?  

 Openbaar domein: Tot slot kijkt men in de werkgroep ‘openbaar domein’ naar mogelijke initiatieven bij de 
inrichting van het openbare domein zoals bijvoorbeeld een efficiëntere en energiezuinigere straatverlichting. 
Het gemeentebestuur beseft namelijk dat wij eerst zelf onze voorbeeldfunctie moeten opnemen voordat wij 
deze inspanningen kunnen verwachten van onze inwoners, verenigingen en bedrijven. 

Wil je kennismaken met het Burgemeestersconvenant?  Wens je mee te werken aan een beter klimaat in jouw 
gemeente? Welke bijdrage kan jijzelf leveren? Welke acties mogen volgens jou zeker niet ontbreken? Welke 
mogelijke drempels zie je? Kortom, als je wilt meewerken aan een beter Boortmeerbeek, schrijf je dan in voor 
deze opstartvergadering op woensdag 2 december 2015 en geef aan naar welke werkgroep jouw interesse 
uitgaat om samen met ons mee te denken over de acties die we moeten opnemen in het klimaatactieplan! 

Inschrijven kan je via http://www.boortmeerbeek.be/inschrijfformulier-klimaatraad-, of door het sturen van een 
e-mail naar milieudienst@boortmeerbeek.be. Natuurlijk kan je hiervoor ook in het gemeentehuis terecht. Let er 
wel op dat je aangeeft aan welke werkgroep jij zou willen deelnemen.  
 
We verwachten je! 
de burgemeester en schepen van milieu, 
 
M. Baert 

  

 

 

Pastorijstraat 2 
nummer 15/november 2015 
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GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 23 november 2015 om 20 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kan de agenda van de 
gemeenteraad ontvangen door je te abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de 
gemeente (www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). 

De volgende bijeenkomst van de OCMW-raad, waarvan de zitting eveneens openbaar is, vindt plaats op 
donderdag 26 november 2015 om 19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

VACATURE OCMW 

Het OCMW van Boortmeerbeek werft voor de sociale dienst één voltijdse maatschappelijk werker (B1-B3) voor de 
werking van het lokale opvanginitiatief (LOI). Het betreft hier een vervangingscontract voor de duur van een 
loopbaanonderbreking (3 maanden) dat ingaat op 1 februari 2016. Om voor deze functie in aanmerking te komen 
moet u in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot het beroep maatschappelijk 
werker.  

Het bruto geïndexeerd maandsalaris bedraagt, afhankelijk van de relevante ervaring, minimum 2.318,77 EUR en 
maximum 3.907,07 EUR per maand. Daarnaast biedt het OCMW u een job met tal van voordelen: ruime 
opleidingskansen, maaltijdcheques (7,00 EUR), gunstige verlofregeling, gratis openbaar vervoer van en naar het 
werk, fietsvergoeding. 

Wie interesse heeft voor deze functie kan online solliciteren via www.ocmwboortmeerbeek.be of u vraagt het 
inschrijvingsformulier op aan het onthaal van het OCMW Boortmeerbeek, Heverplein 12, 3191 Boortmeerbeek   
(T 015/50 01 63 – e-mail info@ocmwboortmeerbeek.be). Het inschrijvingsformulier en een kopie van het diploma 
of getuigschrift moeten uiterlijk op 16 november 2015 zijn toegekomen en zijn gericht aan De Heer Willy Cornelis, 
voorzitter, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek. De selecties zullen plaatsvinden op dinsdag 1 december 2015. 

Meer informatie: OCMW Boortmeerbeek (Katrien Willekens – T 015/50 01 76) 

HERSTELLINGSWERKEN TERLINDENLAAN - RIJKENHOEKSTRAAT 

Zowel in de Terlindenlaan als in een gedeelte van de Rijkenhoekstraat zijn dringende herstellingen aan het 
wegdek noodzakelijk. Na de verplichte gunningsprocedure werd aannemer Hoogmartens NV aangesteld. Het 
aanvangsbevel voor de werken werd gegeven voor 16 november 2015. Dat betekent dat vanaf dan de 
werkzaamheden, die nu worden voorbereid, kunnen starten. Veel zal afhangen van de weersomstandigheden. 
Een precieze datum kan daarom nu nog niet worden medegedeeld. Voor de Terlindenlaan wordt een periode van 
ongeveer 2 weken voorzien, voor de Rijkenhoekstraat een periode van ongeveer 1 week. De omleiding voor de 
Terlindenlaan wordt plaatselijk voorzien via Goorstraat en Zevenbunderweg. Voor de Rijkenhoekstraat geldt een 
uitsluitend plaatselijke bereikbaarheid. De direct omwonenden zullen nog nadere informatie per brief ontvangen 
als de planning uitgewerkt is. 

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

VLAAMS-BRABANTSE VROUWEN BEWEEG- EN GEZONDHEIDSDAG – MAANDAG 30 NOVEMBER 2015 

Minder vet eten, meer bewegen of sporten, minder stress, stoppen met roken. Gezonde voornemens die vaak 
worden gemaakt. Op de Vlaams-Brabantse vrouwen beweeg- en gezondheidsdag op maandag 30 november krijg 
je tips om dit vol te houden. 

Deze dag staat in het teken van een gezonde levensstijl waarbij aandacht wordt besteed aan gezondheid en 
beweging via workshops, lezingen, sport en een infobeurs. Je kan allerlei metingen laten uitvoeren (vetmeting, 
handknijpkracht, Balance test,…), luisteren naar interessante lezingen en sporten en beweegactiviteiten 
beoefenen. Tijdens de beurs krijg je heel wat voedings- en gezondheidsadvies. Maak er een gezond en gezellig 
dagje uit van! 

Deze beweeg- en gezondheidsdag vindt plaats in het sportcentrum van Ternat. De start is om 10 uur, het einde 
rond 15 uur. Vanuit verschillende gemeenten is er busvervoer naar Ternat. Deelnemers uit onze gemeente 
kunnen opstappen aan de sporthal van Boortmeerbeek. Het precieze vertrekuur van de bus zal aan elke 
deelnemer individueel worden meegedeeld. De deelnameprijs bedraagt 3,00 EUR en kan worden betaald op 
rekeningnummer BE 98 0910 1891 1793 met vermelding van ‘Naam en gezondheidsdag’. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vlaamsbrabant.be/gezondheidsdag 
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VORMING ‘MUZIEK VIA INTERNET’ – DINSDAG 1 DECEMBER 2015 

Nog niet zo heel lang geleden bewaarden we muziek op platen, cassettes en cd’s. Nu kunnen we via internet 
zomaar naar nog veel meer muziek luisteren. Tijdens deze cursus krijg je antwoord op al je vragen over muziek via 
internet. Kan je muziek gratis downloaden van internet? Op welke websites? Is dat wel legaal? Streamen? 
Spotify? Downloaden? En meer van dat soort begrippen worden besproken en uitgelegd. En natuurlijk gaan we 
dit ook zelf proberen. 

Dit alles vindt plaats op dinsdag 1 december 2015 van 9.30 uur tot 12.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht 
(Verhaegenlaan 5). Je kan gratis deelnemen, maar je moet wel vooraf inschrijven. 

Inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be – T 015/62 70 29 – in de bibliotheek zelf 

SINTERKLAASMARKT – DONDERDAG 3 DECEMBER 2015 

Op donderdag 3 december 2015 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! 

WORKSHOP ‘KAST VOL POPPEN’ – WOENSDAG 16 DECEMBER 2015 

Word op woensdag 16 december 2015 poppenmeester van het kleinste theater ter wereld: de poppenkast! Eerst 
maak je een gekke, grappige of griezelige pop. Daarna ga je met je pop op avontuur. Met een vleugje fantasie hier 
en een paar gekke geluiden daar breng je je pop tot leven! Deze workshop vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging 
van Boortmeerbeek. De start is om 13.30 uur, het einde rond 16.30 uur. Deelname is gratis, maar vooraf 
inschrijven is wel noodzakelijk. Let op! Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. 

Inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be – T 015/62 70 29 – in de bibliotheek zelf 

CURSUS ‘KENNISMAKING MET DE COMPUTER’ – VANAF DONDERDAG 21 JANUARI 2016 

Om inwoners van de gemeente vertrouwd te maken met de computer, organiseert het Centrum voor 
Basiseducatie de cursus ‘Kennismaking met de computer’. Bedoeling is de cursisten de eerste stappen te laten 
zetten bij het gebruik van de computer. 
Tijdens deze cursus komen o.a. volgende elementen aan bod: 

 het vlotte gebruik van de muis en het toetsenbord; 

 het maken van eenvoudige teksten en tekeningen; 

 het opslaan en verbeteren van teksten; 

 het werken met de USB-stick; 

 het opzoeken van informatie op het internet en verzenden van een e-mail; 

 het vertrouwd raken met het digitaal fototoestel. 

Deze cursus start op donderdag 21 januari 2016 en zal eindigen op 23 juni 2016. Elke donderdag, uitgezonderd 
tijdens de schoolvakanties, is er een les, telkens van 9 uur tot 12 uur. Deze zal plaatsvinden in de HaBoBIB-
vestiging in Boortmeerbeek.  

Meer informatie: Centrum voor Basiseducatie (Kristof Heremans – T 016/60 75 75 - 
kristof.heremans@cbeopenschool.be) 

OPROEP SUBSIDIES ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Elk jaar kunnen verenigingen en personen die initiatieven in het kader van ontwikkelingssamenwerking 
ontplooien, hiervoor een subsidie van het gemeentebestuur ontvangen. De wijze waarop deze subsidies worden 
verdeeld, is bepaald door een reglement dat de gemeenteraad in 2010 goedkeurde. Dit reglement kan men 
raadplegen op www.boortmeerbeek.be/reglementen. 

Verenigingen of personen die menen in aanmerking te komen voor een subsidie, kunnen hiervoor tot 10 
december 2015 een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 
Boortmeerbeek. 

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45 – optie 1 – secretariaat@boortmeerbeek.be) 
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SUBSIDIES VOOR INSTELLINGEN DIE JONGEREN MET EEN BEPERKING OPVANGEN 

De gemeente Boortmeerbeek verleent jaarlijks een subsidie aan instellingen die in de gemeente Boortmeerbeek 
gedomicilieerde jongeren met een beperking in residentieel verband buiten het regulier onderwijsnet opvangen 
en begeleiden. Deze regeling geldt ook voor niet-ontvoogde meerderjarigen met een beperking. 

De instellingen die in 2014 hiervoor reeds een subsidie ontvingen, worden door de gemeente rechtstreeks 
gecontacteerd zodat de betrokken families hiervoor niets moeten ondernemen.  

Indien u in het verleden echter nog geen aanvraag deed en meent dat de instelling waar de jongere wordt 
opgevangen, voor deze subsidie in aanmerking komt, kan u tot 1 december 2015 het gemeentebestuur hierover 
contacteren. 

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

WINTERTIPS: BESCHERM UW WATERLEIDING 

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen 
onaangenaam, het kan u ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips. 

 Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.  

 Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel 
met de leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de 
watermeter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, 
maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman.  

 Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn 
blootgesteld aan koude wind. 

 Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle 
leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid. 

 Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleert u best regelmatig de stand van uw 
watermeter. Stelt u plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. U kan bv. ’s avonds voor 
het slapengaan de stand van uw watermeter noteren. Indien u ’s nachts geen water verbruikt hebt en u stelt 
’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit u waarschijnlijk met een lek. 

Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de 
leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de koude wintermaanden niet voor 
verrassingen te staan. 

Wat doet u als de leidingen toch bevroren zijn? 

 Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de 
hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de 
hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van smeltgevaar. Beweeg 
de haardroger voortdurend heen en weer.  

 Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn 
en dan zit u met waterschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden. 

 Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, dient u de hulp in te roepen van uw 
drinkwaterbedrijf. 

 Als u er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan u enkel wachten tot het warmer wordt en dan 
ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis bent of gaat 
slapen. Zo vermijdt u eventuele lekken bij plotse dooi. 

 In geval van waterschade neemt u best contact op met uw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s. 

Meer informatie: www.dewatergroep.be. 

 

 Het college van burgemeester en schepenen  
De secretaris, De schepenen, De burgemeester, 
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