
_____________________________________________________________________________________ 

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 eerstvolgende zitting van de OCMW- en de gemeenteraad vindt plaats op maandag 17 februari 2020 om 20 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad vinden aansluitend 
aan elkaar plaats.  De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Wil je graag de agenda van deze raden 
consulteren, dan kan je terecht op de website van de gemeente 
https://www.boortmeerbeek.be/gemeentebestuur 

VACATURE BIJ HET GEMEENTEBESTUUR – TECHNISCH ASSISTENT D1-D3 

De gemeente Boortmeerbeek start een procedure voor het aanleggen van een werfreserve voor een periode van 
2 jaar met het oog op eventuele vervangingen in de loop van 2020-2021 voor volgende functie: 

- Technisch assistent ( contractueel/D1-D3/voltijds/onbepaalde duur) 

Het aanleggen van de werfreserve gebeurt telkens op basis van selectieproeven die een praktisch en een 
mondeling gedeelte omvatten. 
Interesse? Een meer gedetailleerde functiebeschrijving en inschrijvingsformulier voor de functie kan men 
downloaden via www.boortmeerbeek.be/vacature-bij-de-gemeente. 
Wens je meer informatie over deze vacature dan kan je de personeelsdienst contacteren 
(personeelsdienst@boortmeerbeek.be) 

Sollicitaties met CV kan je indienen tot en met zaterdag 29 februari 2020 bij: gemeente Boortmeerbeek, 
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek of via mail  

Meer informatie: personeelsdienst ( T 015/51 11 45 – optie 6 – personeelsdienst @boortmeerbeek.be) 

DIGI-KIDS ‘SCOTTIE GO’ – PROGRAMMEREN VOOR KINDEREN - WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020 

Scottie Go is een combinatie van een bordspel en een app waarmee kinderen snel zelfstandig de kneepjes van het 
programmeren leren.   Scottie is een vriendelijk ruimtewezen dat op aarde is geland. Hij moet zijn ruimteschip 
herstellen en daar heeft hij hulp bij nodig. Spelenderwijs leren kinderen de basisprincipes van programmeren: 
optellen, aftrekken, een algoritme schrijven, een loop maken. Een leerrijke en laagdrempelige workshop voor 
programmeurs in spe vanaf 8 jaar. De workshop vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Haacht op woensdag 5 
februari 2020 van 14 tot 16 uur. De deelnameprijs is gratis. Wel vooraf even inschrijven want het aantal 
deelnemers is beperkt. 

Meer info en inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be onder blokje ‘Activiteiten’ 

DICHTER BIJ DE SOEP – DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020 

Tijdens de poëzieweek 2020 laat HaBoBIB je weer kennismaken met een spraakmakende dichter.  
Dit jaar is Delphine Lecompte onze dichter bij de soep. In deze lunchvoorstelling kan je tijdens de middagpauze 
helemaal gratis komen luisteren naar de poëzie van deze bijzondere dichter.   
Om nadien geestelijk én lichamelijk opgeladen weer aan het werk te kunnen, serveert de bib soep voor elke 
poëzieminnende aanwezige. Je kan aansluiten op donderdag 6 februari 2020 van 11.30 tot 12.30 uur in de 
HaBoBIB-vestiging van Haacht. Deelname is gratis. 

Meer info en inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be onder blokje ‘Activiteiten’ 
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INFOAVOND PADDENOVERZETACTIE -  DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 

Word jij ook een paddenheld? Elk jaar worden in het vroege voorjaar duizenden padden en andere amfibieën 
doodgereden bij hun poging om de voortplantingspoelen te bereiken. Natuurpunt Boortmeerbeek stelt, in 
samenwerking met de gemeente, dit jaar een heus paddenteam samen! Dominique Verbelen, algemene 
coördinator van de paddenoverzetacties in Vlaanderen geeft daarom  een introductie over amfibieën en hoe wij 
hen veilig op weg kunnen helpen. Welkom op de infoavond op donderdag 13 februari 2020 van 19.30 tot 21 uur. 
De introductie vindt plaats in het jeudverblijfscentrum Het Vaartpunt (Vaartdijk 1A,3191 Schiplaken). Kan je er die 
avond niet bij zijn, maar wil je toch meehelpen met de paddenoverzetacties? Geef dan een seintje via 
paddenoverzet@natuurpuntboortmeerbeek.be. 

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

MEER IDEEËN VOOR MINDER VLEES – WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020 

Minder vlees eten is gezond én goed voor het milieu. Wil je vaker vegetarisch eten en zoek je inspiratie én 
informatie? Hoe krijg je je gezin mee in het verhaal? Hoe behoud je een volwaardig en gezond voedingspatroon 
met volwaardige vleesvervangers? Hoe ga je creatief om met nieuwe producten en dagelijkse kost? We wisselen 
tips uit en je maakt kennis met een aantal producten. Je krijgt ook enkele recepten mee zodat je thuis meteen aan 
de slag kan! De vorming vindt plaats in de gemeentelijke basisschool van Boortmeerbeek op woensdag 19 februari 
2020 om 19 uur.  De deelnameprijs bedraagt 13,00 EUR. Inschrijven is verplicht, want het aantal deelnemers is 
beperkt. 

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

MINI MUSICAL : ‘LOTTA EN DE PESTVOGEL’ – WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020 

De kip Lotta heeft zin in een leuk spelletje met haar kuikentjes, maar die durven niet meer buitenspelen.  Er is een 
nare pestvogel opgedoken, die gemene dingen doet. Als ook de mol klaagt, besluit Lotta dat er iets moet gebeuren 
aan dat pestgedrag.  Acteurs Jolijn en Tom maakten een vrolijke, herkenbare en interactieve mini-musical voor 
kleuters vanaf 4 jaar. De voorstelling vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek op woensdag 19 
februari 2020 van 14 tot 15.30 uur. De deelname is gratis. 

Meer informatie en inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be onder blokje ‘Activiteiten’ 

REGIONALE KLEUTERHAPPENING – WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020 

Voor de allerkleinsten wordt er jaarlijks een kleuterhappening georganiseerd in de sporthal van Boortmeerbeek. 
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 19 februari 2020 van 13.30 tot 17 uur. De deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR en je kan ter plaatse 
inschrijven. 

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

DATA SENIORENACTIVITEITEN 

Het is nog niet meteen voor morgen maar toch vermelden we al graag de data van enkele seniorenactiviteiten 
zodat iedereen die tijdig in zijn agenda kan noteren:  

 maandag 18 mei 2020: regionale sportdag in Durbuy 

 vrijdag 29 mei 2020: seniorenfeest in de sporthal (let op nu op vrijdag in plaats van zaterdag) 

 donderdag 18 juni 2020: seniorenuitstap 

 donderdag 7 mei 2020: streekuitje naar Tremelo 

Meer informatie over de wijze van inschrijven, uren van vertrek en aankomst, enz. zal in de volgende 
nieuwsbrieven verschijnen. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45-optie 4 –  vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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INSCHRIJVEN KROKUSVAKANTIE RAVOT – NOG VRIJE PLAATSEN ! 

Ook tijdens de krokusvakantie van maandag 24 februari  tot en met vrijdag 28 februari 2020 kunnen jouw kinderen 
komen spelen op Ravot! De Pagadders zoeken naar sporen van dinosaurussen en graven dinoskeletten op. Ze 
dansen zoals dino’s en knutselen in dinothema. De Ravotters werken rond het thema ‘creatief met verf, muziek, 
verhalen, eten en bewegingen’. Elke dag een ander thema om je creatief helemaal in uit te leven. Voor wie liever 
groot speelt, voorzien we elke dag een groot spel (Cluedo, sporttornooi, …). Inschrijven kan op voorwaarde dat je 
kind is geregistreerd bij Ravot, online via www.i-school.be 

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

VRAGEN OVER WONEN? NEEM CONTACT OP MET HET WOONLOKET! 

Als inwoner van Boortmeerbeek kan je steeds terecht bij het woonloket met al je vragen over wonen. Wil je graag 
weten of je premies kan krijgen voor het (ver)bouwen, (ver)huren of (ver)kopen van je woning? Heb je vragen 
over de kwaliteit en veiligheid van je woning? Wil je meer informatie over de rookmelder-, dakisolatie- en 
dubbelglasverplichting in 2020? Wil je advies inzake huren of verhuren, levenslang en aanpasbaar wonen, 
energiebewust wonen, sociaal huren, sociaal kopen of sociaal lenen of heb je andere woonvragen? Aarzel dan niet 
om contact op te nemen met de medewerkers van het woonloket. Je kan steeds telefonisch of per mail je vraag 
stellen en je kan op afspraak langskomen bij het woonloket op dinsdagvoormiddag of woensdag in het 
gemeentehuis van Boortmeerbeek. Ben je minder mobiel? Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden bij 
jou thuis. 

Meer informatie: woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be  - M 0496 25 85 29) 
Bij vragen over woningkwaliteit: (woningkwaliteit@boortmeerbeek.be - M 0498 17 32 98) 
Bij vragen over leegstand: (woningkwaliteit@boortmeerbeek.be - M 0496 25 85 28) 

OPROEP KANDIDATEN STUURGROEP BIJEN 

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. De land- en tuinbouw zijn voor een belangrijk deel aangewezen op 
natuurlijke bestuiving. Daarnaast zijn bijen belangrijk voor de voortplanting van inheemse planten. Bijensterfte 
neemt wereldwijd alarmerend toe. Het gaat hierbij zowel om de honingbij en hommel als om de solitaire bij. De 
voornaamste factoren zijn de verminderde aanwezigheid van geschikt voedsel voor bijen, voornamelijk door een 
verminderde biodiversiteit, de besmetting met de varroamijt, een schadelijke parasiet, en pesticiden. Omdat 
lokale besturen een zeer belangrijke rol kunnen spelen om al de biotopen in de gemeente te verrijken en bij-
vriendelijk te beheren, besliste de gemeenteraad op 23 september 2019 om het charter bijenvriendelijke 
gemeente te ondertekenen. De volgende stap is het oprichten van een stuurgroep die helpt met het opstellen van 
een actieplan met als thema’s: het zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op alle openbare plaatsen, 
sensibilisering van burgers, de landbouw en de industrie. Wij zijn hiervoor op zoek naar lokale imkers, 
vertegenwoordigers van de landbouwgemeenschap, KMO’s en bedrijventerreinen, scholen, jeugdbewegingen, 
andere geïnteresseerde verenigingen en inwoners met expertise. 

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

BOMENCHARTER VLAAMS-BRABANT 

Het gemeentebestuur wil inzetten op een duurzaam klimaatbeleid. Daarom werd op donderdag 17 oktober 2019 
het ‘Bomencharter’ voor Vlaams-Brabant ondertekend. Samen met 18 andere gemeenten streeft de gemeente 
Boortmeerbeek ernaar om in de provincie Vlaams-Brabant 94.595 bomen bij te planten. Het Bomencharter vormt 
dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool 
voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen 
vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter. Alle bomen die geplant worden vanaf 1/1/2019 tot 
31/12/2024 worden opgenomen in de telling.  Heb je in 2019 bomen aangeplant in je tuin of een ander perceel in 
Boortmeerbeek? Geef dan de locatie, de soort(en) en het aantal door aan de milieudienst 
(milieudienst@boortmeerbeek.be of T 015/51 11 45 – optie 2) Bomen die werden aangekocht via de 
samenaankoop ‘Behaag je tuin’ dienen niet te worden meegedeeld, want die aantallen werden reeds 
meegerekend. Struiken worden niet in de telling mee opgenomen. 

Meer info: www.bomencharter.be of milieudienst ( T 015/51 11 45 – optie 2-milieudienst@boortmeerbeek.be) 
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INSTAPDAGEN GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL BOORTMEERBEEK 

Kleuters mogen voor het eerst naar school gaan wanneer zij 2 jaar en 6 maanden jong zijn. Zij moeten die leeftijd 
bereikt hebben op één van de vaste  ‘instapdagen’,  die de overheid heeft vastgelegd . De volgende  ‘instapdagen’, 
waarop de peuters hun eerste stapjes mogen zetten in het ‘instapklasje’ (peuterklasje, kapoenenklasje,...) zijn: 

 maandag 2 maart 2020 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 3 september 2017, 
 dinsdag 20 april 2019 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 21 oktober 2017, 
 maandag 25 mei 2020 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 26 november 2017, 
 dinsdag 1 september 2020 (na zomervakantie), kinderen geboren vóór 2 maart 2018, 
 maandag 9 november 2020 (na  herfstvakantie), kinderen geboren vóór 10 mei 2018, 

 
Belangrijk om weten: 
Een op de instapdag 2,5-jarige kleuter die ingeschreven is, mag ook effectief starten op een latere datum. 
Verandert je kleuter van school, dan moet het niet wachten op de volgende instapdag. Is jouw kind al drie jaar of 
ouder en gaat het nog niet naar de kleuterschool? Dan mag het op eender welke dag instappen in de 
kleuterschool. Van harte welkom, wanneer je wil kennismaken met onze school ! Je vindt ons in de Beringstraat 
107 in Boortmeerbeek.  

Meer informatie : secretariaat GBS (T 015/ 51 52 79 -  secretariaat-gbs@boortmeerbeek.be) 

SOCIAAL VERWARMINGSFONDS 

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag 
inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Het Sociaal Verwarmingsfonds (opgericht in 2004) komt 
gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur voor personen die zich in een moeilijke situatie 
bevinden. Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector. Het Sociaal 
Verwarmingsfonds wordt gespijsd via een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor 
verwarming  (huisbrandolie en bulk propaangas). Op hun website kan je nagaan of je aan de voorwaarden voldoet 
(https://www.verwarmingsfonds.be/). Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal 
Verwarmingsfonds, kan je contact opnemen met het OCMW binnen de 60 dagen na de levering. 

Meer informatie : Sociale dienst OCMW Boortmeerbeek  ( T 015/51 11 65 – info@ocmwboortmeerbeek.be) 

HULP NODIG IN HUIS ? -  DOE BEROEP OP DE DIENST THUISZORG 

Wist je dat wanneer je thuis woont en behoefte hebt aan ondersteuning in het huishouden je beroep kunt doen 
gezinshulp? Een gediplomeerde verzorgende komt bij jou aan huis en kan dan bijvoorbeeld volgende 
huishoudelijke en verzorgende taken opnemen: persoonsverzorging, huishoudelijke hulp (maaltijden bereiden, 
wassen en strijken, boodschappen doen), beperkt onderhoud van de woning, invullen van aangepaste 
tijdsbesteding, ondersteunen sociale contacten en ondersteunen bij administratie. De hulp kan onmiddellijk 
opstarten. Er is geen wachtlijst. De officiële tarieven worden vastgesteld door het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en zijn in alle erkende diensten voor gezinszorg van toepassing. Indien je enkel hulp nodig hebt bij 
het onderhoud van je woning kan je beroep doen op schoonmaakhulp. Voor deze dienst is er een wachtlijst. De 
bijdrage wordt berekend op basis van het gezinsinkomen en het aantal personen ten laste en vastgelegd door de 
raad voor maatschappelijk welzijn. Elke inwoner van de gemeente die hulp nodig heeft in het huishouden en/of 
onderhoud van de woningen omwille van medische, sociale, psychische en/of pedagogische redenen of leeftijd, 
kan beroep doen op onze dienst thuiszorg. Neem alvast een kijkje op de website van het OCMW 
(https://www.ocmwboortmeerbeek.be/gezinshulp-taken-0) 
 

Meer informatie : OCMW Boortmeerbeek  ( T 015/51 11 65 – info@ocmwboortmeerbeek.be) 

 

  

 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat-gbs@boortmeerbeek.be
https://www.ocmwboortmeerbeek.be/gezinshulp-taken-0
http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven

