
_____________________________________________________________________________________ 

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 & OCMW-RAAD  

De zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad vinden voortaan aansluitend aan elkaar op dezelfde dag plaats. De 
volgende maal is dit op maandag 25 maart 2019 vanaf 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de 
OCMW- en de gemeenteraad 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).  

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

VACATURE BIJ HET GEMEENTEBESTUUR  

Het gemeentebestuur start de aanwervingsprocedure voor een technisch assistent (contractueel/D1-3). De technisch 
assistent zal worden ingeschakeld in de groenploeg van de gemeente en zal zich in hoofdzaak toeleggen op de 
onkruidbestrijding van de gemeente. Deze bestrijding gebeurt zowel op mechanische als op manuele wijze. 

De aanwerving gebeurt 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 via de gemeentelijke website (www.boortmeerbeek.be/vacature-bij-de-gemeente). Kandidaten kunnen 
zich aanmelden tot en met vrijdag 15 maart 2019.  

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

REGIONALE KLEUTERZWEMLESSEN – VAN MAANDAG 4 MAART TOT EN MET VRIJDAG 8 MAART 2019 (KROKUSVAKANTIE) 

Tijdens kleuterzwemmen is het de bedoeling dat kleuters in groep met andere kinderen de ruimte en tijd krijgen om te 
wennen aan het water. Het groepsgevoel is heel belangrijk en daarom gaan de 
ouders ook niet mee het water in. Het is de bedoeling dat eventuele watervrees afneemt en dat de kleuters zelfstandig 
leren bewegen in ondiep water. Een aantal basisvereisten voor het zwemmen kunnen 
reeds op vroege leeftijd aangeleerd worden, zoals rustig ademen in het water, de adem inhouden onder water, drijven, 
glijden,… Zo wordt de zelfredzaamheid van je kind gestimuleerd.  

Deze zwemlessen vinden plaats in het zwembad van Tremelo (Veldonkstraat 5). De deelnameprijs bedraagt 15,00 EUR 
voor de hele week. Er zijn elke dag vier sessies (sessie 1: 9 – 9.30, sessie 2: 9.30 – 10, sessie 3: 10 – 10.30 of sessie 4: 
10.30 – 11 uur). Per sessie kunnen 15 kleuters deelnemen. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.tremelo.be/vrijetijdsloket of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

START INSCHRIJVINGEN VAKANTIEWERKING PAASVAKANTIE – MAANDAG 11 MAART 2019 

Tijdens de paasvakantie zijn er opnieuw een aantal leuke activiteiten voor kinderen en jongeren. Voor al deze activiteiten 
starten de inschrijvingen op maandag 11 maart 2019 om 18 uur. Vroeger inschrijven is op geen enkele manier mogelijk. 

- Ravot opent de ganse paasvakantie de deuren. 
Bij de Pagadders (kleuters) wordt van 8 april tot en met 12 april 2019 gespeeld rond het thema ‘zeepbellen en botsballen’ 
en van 15 april tot en met 19 april 2019 is het thema ‘beestjes groot en klein’. De Ravotters (lagere school) hebben de 
volledige vakantie als thema ‘Ravot on the beach’. Inschrijven kan via www.i-school.be/login. 

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

- Creaweek voor 4- tot 12-jarigen – van maandag 8 april tot en met vrijdag 12 april 2019 
Zit je oogappel thuis ook altijd te frutselen, te knippen, te plakken,... kortom te knutselen. Dan is de creaweek de plek 
om samen met andere leeftijdsgenoten te knutselen en op een speelse en creatieve manier begeleid te worden in de 
ontdekkingstocht naar kleur, vorm, materiaal,... Tijdens de creaweken maken de kinderen kennis met een heel 
uiteenlopend aanbod van creatieve knutsel- en tekentechnieken. Deze week dompelen we ons onder in het thema 
‘Fauna en Flora’. 
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De deelnameprijs bedraagt 70,00 EUR en inschrijven kan bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis of bij voorkeur via 
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview. 

- Sportweek voor 6- tot 12-jarigen & sportweek voor 12- tot 16-jarigen – van maandag 15 april tot en met vrijdag 19 
april 2019 

De sportweken zijn omni-sportkampen. Dit wil zeggen dat kinderen onder begeleiding kennismaken met een brede 
waaier aan sporten: balsporten, tennis, turnen, baseball,… Samen met leeftijdsgenoten wordt een groep gevormd die 
van de ene naar de andere sporttak doorschuift. De deelnameprijs bedraagt 60,00 EUR voor 6- tot 12-jarigen. De plus 
12-jarigen kunnen zich uitleven in een heel aantal sportieve en avontuurlijke uitstappen. Voor hen bedraagt de 
deelnameprijs 75,00 EUR. 

Jongeren met een beperking krijgen een programma op maat van hun persoonlijke mogelijkheden. Graag vermelden bij 
inschrijving en liefst even contact opnemen met de dienst vrije tijd. De deelnameprijs bedraagt 70,00 EUR en inschrijven 
kan bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis of bij voorkeur via 
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview. 

Meer informatie over de crea- en sportweek: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45-optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

NOORD-ZUIDAVOND ‘POLITIEKE VLUCHTELINGEN, EEN ZEGEN OF EEN VLOEK?’– DINSDAG 12 MAART 2019 

Op dinsdag 12 maart 2019 is er de jaarlijkse publieksavond van de noord-zuidraad. Ditmaal is Bob Pleyzier, de voormalige 
directeur van het opvangcentrum ‘Klein Kasteeltje’ te gast. Hij behandelt die avond vragen als Hoe komen politieke 
vluchtelingen terecht in Boortmeerbeek? Hoeveel politieke vluchtelingen kunnen we als gemeente opnemen? Wat zijn 
niet begeleide minderjarige vluchtelingen? Uiteraard is er ook ruimte voor vragen en debat. 

De noord-zuidavond vindt plaats in de HaBoBIB-vesting van Boortmeerbeek. Je bent er welkom om 20 uur. Deelname 
kost 5,00 EUR. De opbrengst van deze noord-avond is bestemd voor een van de projecten van de noord-zuidraad. 

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

CURLINGINITIATIE VOOR 12- TOT 18-JARIGEN – VANAF 13 MAART 2019 

Curling is een precisiesport die lijkt op bowls, petanque en bocce, maar op ijs wordt gespeeld met zware stenen in plaats 
van metalen (of plastic) ballen. Ontdek de sport op de enige curlingbaan in Vlaanderen op woensdag 13, 20, 27 maart of 
3 april 2019 van 14 uur tot 16 uur en dit in Curlingclub Zemst (Driesstraat 8). 

Inschrijven voor deze activiteit kan via de gemeentelijke webshop https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be maar 
kan ook bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. De inschrijving is pas definitief na betaling van deelnameprijs en deze 
bedraagt 10,00 EUR per sessie. 

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

YOMIQI (YOGA, MINDFULNESS, QIGONG) - VANAF MAANDAG 18 MAART 2019 

Het leven is soms erg druk en we hebben amper tijd voor onszelf. YOMIQI is een orginele lessenreeks met aandachts- en 
ervaringsgerichte oefeningen, zorgvuldig geselecteerd uit Mindfulness, Yoga en Qigong (Tai Chi). Doel: tot rust komen en 
zo dichter bij jezelf. De oefeningen zijn praktisch, gemakkelijk uit te voeren en toepasbaar in de dagelijkse school-, werk- 
en gezinssituatie. YOMIQI is het Japanse woord voor ‘existentie, leven’. QI betekent energie, levenskracht. Dit is de 
energie die we zo broodnodig hebben om gezond, ontspannen en bewust te leven in onze moderne maatschappij. 

De lessenreeks start op maandag 18 maart 2019. De volgende lessen vinden plaats op maandag 25 maart en maandag 1 
april 2019, telkens van 20 uur tot 21.30 uur in het GC Den Bussel in Keerbergen (Haachtsebaan 54). De deelnameprijs 
bedraagt 32,00 EUR voor de drie sessies. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

DIGI-VORMING ‘FACEBOOK VEILIG GEBRUIKEN’ – DINSDAG 19 MAART 2019 

Facebook is een sociale netwerksite die wereldwijd enorm veel gebruikers telt. In onze sessie verkennen we de 
mogelijkheden stapsgewijs en op een actieve manier. 
Deze vorming vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek op dinsdag 19 maart 2019 van 9.30 uur tot 12.30 
uur en bij voldoende belangstelling een tweede maal van 13.30 uur tot 16.30 uur. Er kunnen maximaal 12 deelnemers 
per sessie inschrijven voor deze vorming. De kosten hiervoor zijn 5,00 EUR voor leden van de bib en 10,00 EUR voor niet-
leden.  

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be  
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LEZING ‘VEILIG ONLINE: INTERNET EN PRIVACY’ – MAANDAG 25 MAART 2019 

Een interactieve module met centraal getuigenissen van kinderen/jongeren,ouders en experts. Via animatiefilmpjes en 
infographics krijgen ouders zicht op het mediagebruik van jongeren. Je krijgt heel wat concrete tips aangereikt. Wat gooi 
jij zelf zoal te grabbel op het web en wat beschouw je als honderd procent privé? 

En hoe gaan je kinderen daarmee om? Hoor je het donderen in Keulen bij termen als cookies, phishing en sharenting? 
Dankzij deze module, die georganiseerd wordt in samenwerking met de Gezinsbond, leer je kritisch omgaan met 
instellingen, reclame, wachtwoorden,... en krijg je heel wat tips voor je kinderen rond privacy. 

Voor deze lezing kan je op maandag 25 maart 2019 terecht in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) en dit 
om 20.00 uur. Deelname is gratis maar vooraf even inschrijven is wel nodig. 

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

FIETS- EN WANDELROUTES ONLINE UITSTIPPELEN EN GEBRUIKEN – DINSDAG 26 MAART EN DONDERDAG 28 MAART 2019  

Ben je een fervente fietser of wandelaar? Plan je een kort tripje of een meerdaagse inspanning? Alleen of in groep? We 
demonstreren enkele erg handige websites die het mogelijk maken om online een tocht uit te stippelen. Je onderzoekt 
het samenspel tussen plannen op de computer en navigeren op het terrein met je smartphone of tablet. Je maakt gebruik 
van bestaande routes en leert wat tracking is. En je leert het systeem van knooppunten gebruiken. Het aantal kilometers 
en hellingen hou je strak in de hand, en je vermijdt drukke en onveilige wegen. Garantie voor eindeloos recreatief plezier. 

Deze vorming vindt plaats in het cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ op dinsdag 26 maart en donderdag 28 maart 2019, 
telkens van 19.30 uur tot 22.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 27,00 EUR. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

OPROEP SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2018 – VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2018 

Graag herhalen we nog een keer de oproep voor nominaties voor de sport- en cultuurlaureaat 2018 en voor de vrijwilliger 
van het jaar. Ken je iemand die individueel goed gepresteerd heeft in 2018, een ploeg die een bijzondere prestatie leverde 
in 2018 (kampioen, bekerwinnaar,…) of is er iemand in jouw vereniging met een bijzondere verdienste, stuur dan zo snel 
als mogelijk schriftelijk een voordracht naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 
Boortmeerbeek. Dat kan per brief of per e-mail. De uitreiking vindt plaats op dinsdag 28 mei 2019 in de sporthal van 
Boortmeerbeek. 

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

OOK EEN KLEINE CO2-VERMINDERING HELPT! 

Het klimaatdebat en de maatregelen die nodig zijn om de CO2-uitstoot te verminderen zijn actueler dan ooit. Wie in onze 
gemeente woont en met de auto rijdt, weet maar al te goed dat we regelmatig voor een gesloten spooroverweg staan. 
Elke dag opnieuw staan vele voertuigen er met ronkende motor te wachten om hun weg te kunnen vervolgen. Onder 
het motto ‘Alle beetjes helpen’ roepen we alle autogebruikers op om de motor van hun wagen stil te leggen wanneer ze 
even voor een geopende spooroverweg moeten wachten. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook de onmiddellijk 
omwonenden zullen u dankbaar zijn. 

WIJZIGING HUURREGELS VOOR NIEUWE HUURCONTRACTEN VANAF 1 JANUARI 2019 

Alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden afgesloten voor een huurwoning in Vlaanderen, vallen onder 
een nieuwe huurregelgeving.  

Enkele opmerkelijke nieuwigheden:  

 De verhuurder mag 3 maanden huurwaarborg vragen in plaats van 2 maanden. 

 Mensen met een bescheiden inkomen kunnen bij het Vlaams Woningfonds en huurwaarborglening aanvragen. Meer 
info daarover vind je op www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening. 

 Voldoet een woning bij aanvang van de huurovereenkomst niet aan de minimale kwaliteitsnormen vermeld in 
artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, dan kan een nietigheidssanctie worden uitgesproken met een teruggave van 
de betaalde huurgelden tot gevolg. Het enige waar de verhuurder dan nog aanspraak op kan maken, is een 
bezettingsvergoeding vanwege de huurder. Het tijdstip van het ontstaan van de gebreken zal hierbij doorslaggevend 
zijn om te bepalen of een huurovereenkomst nietig verklaard wordt. Een recent conformiteitsattest is dat niet ouder 
is dan 3 maanden  in dat opzicht nuttig, omdat dit attest naast de intredende plaatsbeschrijving als (weerlegbaar) 
vermoeden kan dienen om te bewijzen dat het pand in een goede staat werd afgeleverd. Een 
conformiteitsonderzoek aanvragen bij de gemeente kan via woningkwaliteit@boortmeerbeek.be. 
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 Een lijst met huurdersherstellingen schept meer duidelijkheid over welke herstellingen ten laste zijn van de huurder 
en welke werken ten laste zijn van de verhuurder. Deze lijst is consulteerbaar op www.woninghuur.vlaanderen. 

 Het afsluiten van een brandverzekering is verplicht zowel voor de verhuurder als voor de huurder. ‘Afstand van 
verhaal’ in de polis blijft optioneel. 

 De verhuurder kan met de huurder een herziening van de huurprijs omwille van energiebesparende investeringen 
overeenkomen. De rechter kan een herziening toestaan als de normale huurwaarde ten gevolge van de investeringen 
10% hoger ligt dan de op dat moment geldende huurprijs. 

 Wijziging opzegmogelijkheden van het huurcontract in bepaalde gevallen:  
o De verhuurder kan in de eerste driejarige periode van een negenjarig huurcontract, het huurcontract opzeggen 

voor eigen bewoning. Na het 3e jaar kan de verhuurder dit motief ook gebruiken voor de wettelijk 
samenwonende partner en familieleden tot in de 3e graad. 

o Het motief ‘verbouwingswerken’ wordt versoepeld waarbij de verhuurder na het 3e jaar van het  huurcontract, 
ten allen tijde het contract kan opzeggen met zes maanden opzegtermijn voor het uitvoeren van 
verbouwingswerken.  

o De huurder kan een huurovereenkomst van korte duur – dit zijn de huurovereenkomsten met een duurtijd van 
max. 3 jaar – ten allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van 3 maanden en het betalen van een 
opzegvergoeding gelijk aan 1,5, 1 of 0,5 keer de basishuurprijs naargelang de huurovereenkomst wordt 
beëindigd in het 1ste, 2de of 3de huurjaar.  

o Vergat de verhuurder om het contract te registreren, dan kan de huurder de opzegtermijn kiezen zonder een 
vergoeding te hoeven betalen. De verhuurder kan dit type huurovereenkomst niet vroegtijdig opzeggen, dus de 
verhuurder heeft er alle belang bij het huurcontract te laten registeren. Dat kan ook online via www.myrent.be.  

o Bij het overlijden van de huurder kunnen de erfgenamen, indien gewenst, de huurovereenkomst opzeggen door 
middel van het geven van een opzegtermijn van 2 maanden en het betalen van een opzegvergoeding gelijk aan 
1 maand huishuur.  

 Als de verhuurde woning van eigenaar verandert, moet de nieuwe eigenaar altijd de bestaande 
huurovereenkomst respecteren, ook als ze niet is geregistreerd.  

 Gehuwde en wettelijk samenwonende partners zijn altijd beiden officieel huurder, ook als de huurovereenkomst 
al bestond voor het huwelijk of de wettelijke samenwoning of maar door een van beiden is ondertekend. 

 Bij feitelijke samenwonenden dient de verhuurder toestemming te geven om een bijkomende huurder toe te 
voegen aan de huurovereenkomst. Elke huurder kan op zijn beurt de huurovereenkomst enkel in zijn naam 
opzeggen. Bij gebrek aan een plaatsvervangende huurder kan de vertrekkende huurder nog tot zes maanden 
aangesproken worden voor eventuele huurachterstallen te vereffenen.  

Voor meer informatie over de nieuwe huurwetgeving, neem contact op met het woonloket 
(woonloket@boortmeerbeek.be, 0496/25 85 29). Voor informatie over de woningkwaliteitsnormen en het 
aanvragen van een conformiteitsonderzoek, neem contact op met onze woningkwaliteitsadviseur 
(woningkwaliteit@boortmeerbeek.be, 0498/17 32 98).  

Meer informatie: 

 Voor woninghuurcontracten vanaf 1 januari 2019: www.woninghuur.vlaanderen 
 Voor woninghuurcontracten van voor 1 januari 2019: https://www.wonenvlaanderen.be/private-huur   

 

  

 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen 

 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

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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