
________________________________________________________________________________________________ 

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 volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 20 februari 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 februari 2017 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

VERDELING AFVALKALENDER 

EcoWerf dat o.a. instaat voor de opmaak van de afvalkalender laat weten dat er bij de verdeling van deze 
kalender door de post iets misliep waardoor een reeks woningen in de omgeving van de Oudestraat en de 
Wespelaarsebaan geen afvalkalender hebben ontvangen. Wie dit wenst kan alsnog een exemplaar van de 
afvalkalender ophalen in het gemeentehuis of kan deze downloaden via 
http://www.boortmeerbeek.be/afvalkalender_boortmeerbeek_2017. 

Maar er is ook de gratis app 'Recycle!', ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en Recupel. Die geeft je alle info over de 
afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht 
van de inzamelpunten in je buurt, inclusief de openingsuren van het containerpark. Zo mis je geen enkele 
huisvuilinzameling meer en weet je perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster, een botervlootje of 
een stel lege batterijen. Meer info hierover vind je op http://www.ecowerf.be/nl/getpage.asp?i=359. 

Tot slot, voortaan zullen de roze vuilniszakken, bestemd voor de inzameling van zachte plastics, ook te koop 
worden aangeboden op de verkooppunten waar je terecht kan voor de aankoop van blauwe PMD-zakken. 

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!  

Monitoren in de buitenschoolse kinderopvang moeten minimum 15 jaar zijn en minstens twee weken 
beschikbaar zijn tijdens de zomervakantie of één week tijdens de kleine vakanties (herfst, kerst, krokus, pasen). 
Monitoren krijgen een dagvergoeding van 30,00 EUR. 

Jobstudenten voor de functie van begeleider in de buitenschoolse kinderopvang moeten minimum 18 jaar zijn.  
We geven de voorkeur aan jobstudenten die minstens een maand beschikbaar zijn tijdens de zomervakantie of 
een week tijdens de kleine vakanties (herfst, kerst, krokus, pasen). Zij moeten voldoen aan bepaalde 
diplomavereisten: 
o BSO 7e jaar kinderzorg of ziekenhuisverpleegkundige. 
o TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen (verpleegaspirant), 

leefgroepenwerking, sociaal- en technische wetenschappen. 
o Opleiding volwassenenonderwijs: jeugd- en gehandicaptenzorg, kinderzorg / begeleider in de kinderopvang, 

begeleider buitenschoolse kinderopvang, attest VDAB-opleiding Buitenschoolse Kinderopvang, 
ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang. 

o Geslaagd zijn met attest van het 2e jaar leerkracht kleuter-/lager onderwijs of 2e jaar orthopedagogie, attest 
educatief kinderwerker. 
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o Een diploma of certificaat van het hoger onderwijs met een of meer cycli, van het hoger onderwijs van sociale 
promotie van het korte type, van het universitaire onderwijs met één of meer cycli, van een 
bacheloropleiding of van een masteropleiding. 

Werkende personen die thuis zijn tijdens de schoolvakanties en voldoen aan de diplomavereisten komen ook in 
aanmerking als jobstudent en monitor artikel 17. 

Zij worden vergoed in de salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie. Kandidaten met ervaring krijgen 
voorrang. 

Je kan je via ravot@ocmwboortmeerbeek.be kandidaat stellen tot 3 maart 2017. De selecties voor de monitoren 
vinden plaats op woensdag 15 maart 2017; voor de jobstudenten is dit op woensdag 22 maart 2017 en vrijdag 24 
maart 2017. Geslaagde kandidaten komen in een pool van monitoren en jobstudenten die geldt tot 15 april 2018. 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/51 06 80 – ravot@ocmwboortmeerbeek.be)  

WORKSHOP ‘VISUELE POËZIE’ – WOENSDAG 1 FEBRUARI 2017 

Gedichten kan je niet alleen lezen en schrijven, je kan er ook beeldend mee aan de slag. In deze workshop op 
woensdag 1 februari 2017 van 13.30 uur tot 16 uur vertrekken we vanuit bestaand tekstmateriaal en verleggen 
we visuele grenzen. We knippen, plakken, schrappen, schilderen en scheuren tot het gedicht een beeld wordt. 
Woord en beeld worden een perfecte match. 

De workshop vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging in Boortmeerbeek. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven 
is wel noodzakelijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – www.habobib.bibliotheek.be – e-mail: 
habobib@bibliotheek.be) 

SLAM. OF WAT DICHT JE? - DONDERDAG 2 FEBRUARI 2017 

Bij HaBoBIB zet je op donderdag 2 februari 2017 van 16.30 uur tot 20.30 uur jouw tanden in een hip(-hop) slam-
evenement voor jongeren van 16+.  
Zet je zinnen op... 
- een non-stop podium met Slam- dichters Mon, Max Greyson, Carmien Michels en Maya Wuytack. Stuk voor 

stuk grote namen in de slam- en rapwereld! 
- workshops slam-poetry 
- open mic voor talent uit onze regio. Maak de dichter in jezelf wakker! 
- hip-hop van Phillibustas 
- poëzietattoos en een poëziemuur voor jouw woorden 
- food & drinks (aan democratische prijzen) 

Breng je vrienden mee naar de HaBoBIB-vestiging in Haacht (Verhaegenstraat 5)! Blijf van begin tot eind hangen 
of waai even binnen. En dit alles is gratis. 

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – www.habobib.bibliotheek.be – e-mail: habobib@bibliotheek.be) 

DANSEN ZOALS IN CUBA: SALSA – ZATERDAG 4, 11 EN 25 FEBRUARI 2017 

Waan je op Cuba met deze frivole, heupwiegende dans die makkelijk kan worden aangeleerd door iedereen met 
een beetje gevoel voor ritme. Salsa ziet er moeilijk uit, maar danservaring is niet nodig. Op de tonen van de 
typische salsamuziek leer je de basispas. 

Samen met enkele eenvoudige bewegingen, beleef je al heel snel veel dansplezier. Tijdens deze exotische 
dansnamiddag mag je een danspartner meebrengen, maar dit is niet noodzakelijk. Leren salsa dansen kan je in de 
sporthal op zaterdag 4, 11 en 25 februari 2017 telkens van 13.30 uur tot 16 uur. Deelnemen kost  42,00 EUR voor 
de drie lessen. 

Inschrijven: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

HAPPY MOVE – VANAF DINSDAG 7 FEBRUARI 2017 

Is je kind tussen 7 en 10 jaar oud? En heeft het een duidelijke voorkeur voor eten en drinken met veel vet en 
suiker? Zit je kind te veel stil? Wil je leren hoe je je kind motiveert om gezond te eten en genoeg te bewegen? Dan 
is ‘Happy-Move’ de oplossing. 
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Er worden tien toffe namiddagen georganiseerd voor kinderen en vier interessante avonden voor ouders om 
overgewicht tegen te gaan. Deze sessies worden georganiseerd voor kinderen van 7 tot 10 jaar die wat te zwaar 
zijn en dit graag samen met hun ouders willen veranderen. De lessen worden gegeven door beweeg-, voedings- 
en opvoedingsdeskundigen. 

De sessies ‘bewegen voor kinderen’ vinden plaats in de sporthal van Boortmeerbeek; de sessies voor de ouders in 
het GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. De deelnameprijs bedraagt 40,00 EUR waarvan 
30,00 EUR wordt terugbetaald aan de ouders die de vier avondsessies bijwonen. 

Meer informatie en inschrijvingen: LOGO (T 016/89 06 05 of e-mail: info@logo-oostbrabant.be) 

VOORLEESUURTJE – WOENSDAG 8 FEBRUARI 2017 

Schuif gezellig aan en laat je verrassen door spannende, grappige, mooie verhalen! Mama of papa kan 
meeluisteren natuurlijk of intussen zelf boeken kiezen of de krant lezen. Kom hiervoor op woensdag 8 februari 
2017 van 14 tot 15 uur naar de bibliotheekvestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5). Deelname is gratis en vooraf 
inschrijven is niet nodig. 

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – habobib@bibliotheek.be)  

VORMING ‘ONLINE GELDZAKEN REGELEN’ – VRIJDAG 10 FEBRUARI 2017  

In de cursus krijg je uitleg over het online regelen van bankzaken. Wat is er mogelijk, waar moet je op letten, is dit 
alleen via de bank of zijn er andere mogelijkheden? Er worden praktische tips en adviezen gegeven over veilig 
online bankieren zowel voor tablets, smartphones als pc’s. 

Deze vorming wordt op vrijdag 10 februari 2017 van 9.30 uur tot 12.30 uur georganiseerd in de 
bibliotheekvestiging van Boortmeerbeek. Er kunnen 12 personen deelnemen, maar indien er voldoende 
belangstelling is voor een tweede sessie zal deze eveneens op vrijdag 10 februari 2017 plaatsvinden, maar dan 
van 13.30 uur tot 16.30 uur. De deelnameprijs bedraagt  5,00 EUR voor leden en 10,00 EUR voor niet-leden. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be (T 015/62 70 29 - e-mail: 
habobib@bibliotheek.be) 

REGIONALE KLEUTERHAPPENING – WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017 

Voor de allerkleinsten wordt er jaarlijks een kleuterhappening georganiseerd. Hier kunnen kleutertjes van 3 tot 6 
jaar zich uitleven in het ballenbad, doolhof, springkasteel, klim- en klauterparcours,… Het aanbod is zeer 
gevarieerd en kindvriendelijk. Kom gerust eens een kijkje nemen op woensdag 15 februari 2017 van 14 uur tot 17 
uur in de sporthal van Keerbergen (Putsebaan 103). De deelnameprijs bedraagt 3,00 EUR per kind. 

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

VEILIG VERWARMEN 

Om je huis veilig en zuinig te verwarmen moet je je centraal verwarmingstoestel regelmatig laten nakijken. Hou je 
dan aan de volgende 3 gouden regels. 

1. Veilig opstarten - Keuring voor eerste gebruik 
Een nieuw of gewijzigd verwarmingstoestel moet vóór het eerste gebruik gekeurd worden door een erkende 
technicus. Die gaat na of je ketel voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen. Na afloop krijg je een 
keuringsrapport, dat je bij de ketel bewaart. 

2. Veilig verwarmen - Periodiek onderhoud 
Voor een stookolieketel is een jaarlijks onderhoud verplicht, voor een gasketel is dat tweejaarlijks. Dat onderhoud 
moet gebeuren door een erkend technicus. Hij controleert of er risico is op CO-vergiftiging en reinigt en stelt de 
ketel af zodat deze zuinig werkt. Je krijgt daarna een reinigings- en verbrandingsattest. Daarvan moet je de twee 
laatste versies bij je ketel bewaren. 

3. Zuinig verwarmen – Verwarmingsaudit 
Verwarmingstoestellen met een vermogen vanaf 20 tot en met 100kW (de meeste centrale 
verwarmingstoestellen) en die ouder zijn dan vijf jaar moeten elke vijf jaar een verwarmingsaudit ondergaan.  
De erkende technicus berekent het rendement en stelt energiebesparende maatregelen voor. De resultaten van 
deze evaluatie worden opgenomen in een verwarmingsauditrapport, dat je bij je ketel bewaart. 
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De keuring voor eerste gebruik, het onderhoud en de audit zijn verplicht, maar je hebt er zelf voordeel bij: 

 je vermijdt het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand; 

 je bespaart brandstof en vermindert je verwarmingskosten; 

 je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten; 

 je levert een belangrijke bijdrage aan het milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof of andere schadelijke 
stoffen uit. 

Doe een beroep op een erkende technicus. Vind een erkende technicus in jouw buurt op 
www.veiligverwarmen.be of bel gratis 1700! 

NIEUWE WETGEVING ROND SNELLE ELEKTRISCHE FIETS 

Elektrische fietsen duiken meer en meer in het straatbeeld op. Ook de zogenaamde ‘snelle elektrische fiets’ wordt 
stilaan een vertrouwd gegeven. Met zulke snelle elektrische fiets kan men – zoals de naam al suggereert – 
snelheden tot 45 km per uur bereiken. Maar let op! Voor deze snelle elektrische fietsen is sinds 1 oktober 2016 
een specifieke regelgeving van toepassing. Een samenvatting hiervan kan men bekomen bij de dienst vrije tijd in 
het gemeentehuis of kan men downloaden via  http://www.boortmeerbeek.be/nieuwe-wetgeving-rond-de-
snelle-elektrische-fiets. 

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

LET OP VOOR HONDENPOEP! 

Eigenaars van honden en andere huisdieren zijn volgens de verordening van de gemeenteraad van 20 januari 
2014 verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, 
begraafplaatsen, openbare parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke zones 
alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren.  

Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders van de (huis)dieren 
verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een vuilniscontainer of een speciaal voorzien 
recipiënt voor hondenpoep. Of zij moeten er voor zorgen dat deze uitwerpselen worden verwijderd en voldoende 
verpakt en gemengd met het huisvuil dat wordt meegegeven met de gewone huisvuilinzameling. Deze maatregel 
ontslaat de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg. 

De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier in bezit 
te hebben. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie worden getoond. 

De hierboven vermelde voorschriften zijn niet van toepassing op de honden die blinden en gehandicapten 
begeleiden. 

Meer informatie: milieudienst (Tom Vanhove – T 015/51 82 04 – milieudienst@boortmeerbeek.be)  

PWA-KANTOOR ENKEL NOG OP AFSPRAAK OPEN! 

Vanaf 2017 is het PWA kantoor te Boortmeerbeek (Hanswijkstraat 7) enkel open op afspraak. Om een afspraak te 
maken kan je bellen naar PWA Haacht/Boortmeerbeek (T 016/61 65 04) op maandag, dinsdag en vrijdag van 9 uur 
tot 12 uur of een e-mail sturen naar roos.vanloock@werkwinkel.be. Gelieve enkel dit telefoonnummer en deze e-
mail te gebruiken. 

Je kan op maandag, dinsdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur nog wel steeds terecht in het PWA 
Haacht/Boortmeerbeek, Stationsstraat 83, 3150 Haacht, waar je ook de Werkwinkel/VDAB vindt. Dan hoef je 
geen afspraak te maken. 

De PWA werking blijft in 2017 verder bestaan in zijn huidige vorm. De overgang naar de zogenaamde wijkwerking, 
waarover in de media sprake was, is uitgesteld tot 1 januari 2018.  
 
 

 

 

 

 
 

 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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