
________________________________________________________________________________________________ 

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 27 maart 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 maart 2017 om 19 
uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

VACATURE – DESKUNDIGE INFRASTRUCTUUR (STATUTAIR/B1-3) 

Het gemeentebestuur heeft momenteel een vacature voor een deskundige infrastructuur. Deze medewerker is 
verantwoordelijk voor het beheer van het gemeentelijk gebouwenpatrimonium en houdt toezicht op werken 
door derden (bv. nutsleidingen) in opdracht van de gemeente. Daarnaast ondersteunt de deskundige 
infrastructuur het mobiliteitsbeleid van de gemeente. 

Wij zoeken iemand op B-niveau wat betekent dat er specifieke diplomavoorwaarden zijn. Een meer 
gedetailleerde functiebeschrijving met informatie over de diplomavoorwaarden kan men raadplegen via 
www.boortmeerbeek.be/vacatures-gemeente. 

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 27 maart 2017. Een inschrijvingsformulier voor de 
selectieproeven kan men bekomen bij het secretariaat of digitaal invullen via de inschrijvingsfiche die men 
eveneens van de gemeentelijke website kan downloaden. 

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

ZOMERS WINKELEN IN HEVER – VANAF MAANDAG 6 MAART 2017 

Vanaf maandag 6 maart 2017 is er opnieuw ‘Zomers winkelen in Hever’. Wat is er gezelliger dan boodschappen 
doen in je eigen omgeving en misschien dit nog vastknopen aan een gezellig terrasje? Gewoon rustig te voet of 
met de fiets.  Ga gerust eens een kijkje nemen! 

De markt vindt in principe de eerste maandag van de maand plaats, behalve in mei en juni wanneer de markt 
omwille van feestdagen naar de tweede maandag verhuist. Concreet wil dit zeggen dat de marktkramen  op het 
Heverplein van 14 uur tot 18 uur worden opgesteld op volgende dagen: 6 maart, 3 april, 8 mei, 12 juni, 3 juli, 7 
augustus, 4 september en 2 oktober 2017. 

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

START INSCHRIJVINGEN SPORTWEEK PAASVAKANTIE – VANAF MAANDAG 6 MAART 2017 

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur tijdens de paasvakantie van maandag 3 april tot en met vrijdag 7 
april 2017 een sportweek. Deze sportweek, die in en rond de gemeentelijke sporthal plaatsvindt, is bedoeld voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar (geboortejaar 2005 - 2011) en voor jongeren van 12 tot 16 jaar (geboortejaar 2001 - 
2005).  

De activiteiten vinden telkens plaats van 9 uur tot 16 uur. Er is opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 uur tot 
17 uur. De deelnameprijs bedraagt 60,00 EUR voor de groep van 6- tot 12-jarigen en 75,00 EUR voor de jongeren 
van 12 tot 16 jaar.  

Let op! De inschrijvingen verlopen vanaf dit jaar via Recreatex en niet langer via Ticketgang. Dus indien je wilt 
inschrijven, heb je een nieuwe account nodig. Je kan deze al voor de startdatum van de inschrijvingen aanmaken. 
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Hierdoor zal de registratie van jouw inschrijving voor een activiteit vlotter verlopen. Eens je een account hebt 
aangemaakt, is deze bruikbaar voor alle activiteiten die de gemeente organiseert. 

De inschrijvingen voor deze sportweek starten op maandag 6 maart 2017 om 18 uur. Dit kan via 
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be, via de link op de homepagina van de gemeentelijke website of bij 
de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.  

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

INFORMATIEAVOND WERKEN VBR BREDEPLEINSTRAAT – OUDESTRAAT – WOENSDAG 8 MAART 2017 

De rioleringswerken in fase 1 en 2 werden uitgevoerd. In deze fases is de afwerking van de wegenis in uitvoering. 
De verschillende bouwheren hebben een voorstel voor wijziging van de fases 3, 4 en 5 tezamen met de aannemer 
uitgewerkt met als doel de uitvoeringstermijn te kunnen inkorten. 
Aquafin NV wenst tezamen met de aannemer, de gemeente Kampenhout, de gemeente Boortmeerbeek, 
buurtbewoners en belangstellenden uit te nodigen voor een informatieavond op woensdag 8 maart 2017. 
Deze avond vindt plaats in de refter van de kleuterschool van de gemeentelijke basisschool (Beringstraat 107) en 
start om 19 uur. 

Meer Informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45 – optie 2 – info@boortmeerbeek.be)  

VOORLEESUURTJE – WOENSDAG 8 MAART EN ZATERDAG 25 MAART 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 maart 2017 van 14 tot 15 uur naar de bibliotheekvestiging van Haacht 
(Verhaegenstraat 5) of op zaterdag 25 maart 2017 van 10 tot 11 uur naar de vestiging in Boortmeerbeek.  
Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. 

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

‘TANNA’ - FILMAVOND NOORD-ZUID – DONDERDAG 9 MAART 2017 

Op initiatief van de noord-zuidraad kan je op donderdag 9 maart 2017 de film ‘Tanna’ bekijken. In deze film 
verplaatsen we ons naar de exotische Zuid-Pacific. Met een haast ongekende puurheid, midden de ongerepte 
natuur, gaan twee jongeren uit liefde voor elkaar de strijd aan met traditie. Op zich misschien niet zo bijzonder, 
was het niet dat ‘Tanna’ niet alleen gebaseerd is op ware feiten, overtuigend sterk gespeeld wordt door de 
bewoners uit die regio van het dorpje Yakel – allemaal first-timers – én die nog nooit een film te zien kregen. Op 
de achtergrond domineert een dreigende vulkaan niet alleen het landschap maar ook het geloof en het leven van 
de mensen. Laat je overdonderen! 

‘Tanna’ wordt gespeeld in de scoutslokalen in de Schoubroekstraat 21b in Boortmeerbeek. Na de film is er nog de 
gelegenheid om na te praten met een drankje. De toegang bedraagt 2,00 EUR.  

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

WORKSHOP ‘WORD ZELF TANTE KAAT: MILIEUVRIENDELIJKE POETSTIPS EN –TECHNIEKEN’ – MAANDAG 13 MAART 2017 

Ecologisch poetsen? Ja, ook schoonmaken kan je doen met het milieu in je achterhoofd. Geen grote theorieën, 
maar interessante en bruikbare Tante-Kaat-raad. Natuurlijke huishoudmiddeltjes? Jazeker, na deze cursus ga je 
naar huis met vele ‘groene’ en gemakkelijk toepasbare poets- en wastips. 

Deze workshop vindt plaats op maandag 13 maart 2017 van 19.30 uur tot 22 uur in het cultuurhuis Oude Pastorie 
in Hever. De deelnameprijs bedraagt 17,00 EUR. 

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

OPRUIMACTIE ZWERFVUIL MILIEUADVIESRAAD – ZATERDAG 18 MAART 2017 

De gemeentelijke milieuadviesraad organiseert  op zaterdag 18 maart 2017 een actie om het zwerfvuil op het 
grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek op te ruimen.  Deze opruimactie start om 9 uur op de parking van 
het gemeentehuis en eindigt rond 12 uur. Uit veiligheidsoverwegingen zijn bij deze activiteit geen kinderen 
toegelaten. Via de campagne ‘In de vuilbak’ zullen er die dag voldoende grijpstokken, handschoenen, fluovestjes 
en vuilniszakken ter beschikking zijn. Doe mee en hou met zijn allen samen Boortmeerbeek proper! 

Meer informatie: milieudienst (T 015/51 11 45 optie 2 – milieudienst@boortmeerbeek.be) 
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‘KIJK, IK FIETS!’ – DINSDAG 4 APRIL 2017 

Op dinsdag 4 april 2017 organiseert de sportregio Noord van 13.30 uur tot 16 uur ‘Kijk, ik fiets!’.  Deze les vindt 
plaats aan de sporthal en legt zich toe op kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes.  

Het is de bedoeling dat u uw kind leert fietsen zonder steunwieltjes en dit met behulp van enkele nuttige tips van 
ervaren monitoren en met de actieve begeleiding van ouders. Aan deze sessie kunnen maximum 20 kinderen 
deelnemen. Inschrijven kan zowel via de gemeentelijke webshop (https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be) 
die je kan bereiken via de link op de homepagina van de gemeentelijke website als bij de dienst vrije tijd in het 
gemeentehuis. De deelnameprijs voor ‘Kijk, ik fiets!’ bedraagt 5,00 EUR.  

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

(PAAS)VAKANTIEOPVANG IN RAVOT – VAN MAANDAG 3 APRIL TOT EN MET VRIJDAG 14 APRIL 2017 

Ben je tussen de 2,5 en 12 jaar en heb je zin in twee weken far west?  Kom dan zeker naar Ravot.  We maken 
totempalen, zingen strijdliederen en spelen de strijd tussen cowboys en indianen. Wat is jouw totemnaam? 
Herken jij sporen van dieren in het gras? Hoe voelt het om in een tipi te zitten? Kom het ontdekken bij Ravot. 
Voor kinderen die zich minder kunnen vinden in het thema zijn er altijd onze speelhoeken: bouwhoek, 
buitenkeuken, fietsparcours, zandbakken, kampen,... en onze Ravotbomen vol speelideeën. 

De kostprijs hangt af van de duur van de aanwezigheidsduur van je kind: 

 minder dan 3 uur: 4,00 EUR 

 tussen 3 en 6 uur: 6,00 EUR 

 vanaf 6 uur: 11,20 EUR voor de hele dag 

Bij een gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit eenzelfde gezin wordt een korting toegestaan. 

Inschrijven doe je online via www.i-school.be. Let op! Dit kan enkel als jouw kind al geregistreerd is bij Ravot. 

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

BOORTMEERBEEKSE SPORTELDAG – DONDERDAG 20 APRIL 2017 

Op donderdag 20 april 2017 organiseert de gemeente Boortmeerbeek van 10 uur tot 16 uur weer een sporteldag 
voor de lokale 50-plussers. Ook ditmaal staan er enkele nieuwigheden op het programma zoals een uitstap met 
de fiets naar koffiebranderij ROM of een workshop djembé. Maar er zijn natuurlijk ook de traditionele populaire 
sporten zoals wandelen, fietsen, petanque, line-dance, enz. 

De deelnameprijs bedraagt 7,00 EUR (inbegrepen: sporten, verzekering en een broodje club kaas of hesp). 
Inschrijven en betalen kan via de gemeentelijke webshop (https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be) of bij de 
dienst vrije tijd vóór 17 april 2017. 

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

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN - ZATERDAG 29 APRIL EN ZONDAG 30 APRIL 2017 

Naar jaarlijkse gewoonte neemt Boortmeerbeek ook dit jaar weer deel aan de Week van de Amateurkunsten, een 
kunstweek voor en door iedereen die gepassioneerd is door kunst in de vrije tijd. Dit jaar geven 
amateurkunstenaars het beste van zichzelf rond het thema: ‘The Making of’. 

We leggen de focus op het creatieproces, het werk achter de schermen, of proberen, vernieuwen, ervaring 
opbouwen, de historiek van artistieke verenigingen en natuurlijk op de schoonheid van zelf een kunst te 
beoefenen in de vrije tijd. 

Durf jij jouw creatieve uitingen te tonen aan een groot publiek? Laat dan ten laatste vóór zaterdag 1 april 2017 
van je horen en doe mee met de WAK 2017! 

Een creatieve of artistieke activiteit organiseren in het kader van “The Making of” is natuurlijk meer dan 
fantastisch, formidabel, subliem! Dit thema blijft echter optioneel. Om de WAK zo sterk mogelijk te maken en om 
het belang van amateurkunst zo hoog mogelijk in het vaandel te dragen, roepen we op om massaal deel te nemen 
aan de kunstenroute (t)huis in kunst.  

Op 29 en 30 april 2017 kan je in Boortmeerbeek voor de tweede keer op rij van al deze creativiteit komen 
proeven langs de kunstenroute ‘(t)huis in kunst’. Heel wat lokale talenten zetten hun deur open en laten je 
kennismaken met hun passie.  
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Neem de fiets en ga kijken naar je favoriete artiest of volg gewoon de hele route. Je kan vertrekken vanuit elke 
locatie! 

Meer informatie en inschrijvingen: via de webshop (https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be) of bij de dienst 
vrije tijd (Sophie Moons – 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:  

 donderdag 4 mei 2017: regionale sporteldag in Durbuy 

 zaterdag 27 mei 2017: seniorenfeest in de sporthal 

 donderdag 15 juni 2017: seniorenreis naar Maastricht 

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) 

OPROEP SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2016 – VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2016 

Jaarlijks organiseert de gemeente Boortmeerbeek een huldiging van sport- en cultuurlaureaten, waarbij de meest 
verdienstelijke Boortmeerbeekse sportbeoefenaars en cultuuractieve persoon door het gemeentebestuur in de 
bloemetjes worden gezet.  Daarnaast wordt ook de vrijwilliger van het jaar en eventueel ook ploegen die een 
kampioenschapstitel mochten vieren, gehuldigd. 

Dus ken je iemand die individueel goed gepresteerd heeft in 2016, een ploeg die een bijzondere prestatie leverde 
in 2016 (kampioen, bekerwinnaar,…) of is er iemand in jouw vereniging met een bijzonder verdienste, stuur dan 
zeker vóór vrijdag 10 maart 2017 schriftelijk een voordracht naar het college van burgemeester en schepenen, 
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.  

De uitreiking vindt plaats in de sporthal van Boortmeerbeek op woensdag 24 mei 2017 (en niet op dinsdag 23 mei 
2017 zoals op sommige plaatsen reeds werd gepubliceerd). 

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

OPHOKPLICHT PLUIMVEE 

Nadat bij een hobbykweker in Lebbeke vogelgriep werd vastgesteld, geldt vanaf donderdagmiddag 2 februari 
2017 in heel België een ophokplicht voor alle pluimvee. Concreet wil dit zeggen dat alle pluimvee, loopvogels 
inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, 
opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te 
vermijden. Belangrijk hierbij is dat ook het voederen en/of drenken van het pluimvee en andere in 
gevangenschap levende vogels binnen moet gebeuren of op een wijze waardoor geen contact met wilde vogels 
mogelijk is. 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) benadrukt dat er geen enkel risico is 
voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden gegeten. 

Meer informatie over de vogelgriep vindt men op de website van het FAVV (http://www.favv-
afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/) 

WERKEN SPOORWEGOVERGANG STATIONSSTRAAT 

Infrabel laat weten dat er aan de spoorwegovergang van de Stationsstraat werken zullen worden uitgevoerd van 
zaterdag 11 maart 2017 (14 uur) tot zondag 12 maart 2017  (8 uur) en van zaterdag 18 maart 2017 (22 uur) tot 
zondag 19 maart 2017 (7 uur). Tijdens de werken zal geen enkele doorgang op de spoorwegovergang mogelijk 
zijn. 
 
 
 
 
 

 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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