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GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

De eerstvolgende zitting van de OCMW- en de gemeenteraad vindt plaats op 23 maart 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 – POLYVALENT MEDEWERKER SPORTHAL (D1-3)

Het gemeentebestuur start de aanwervingsprocedure voor een polyvalente medewerker sporthal
(contractueel/D1-3/voltijds/onbepaalde duur). 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 vinden op de gemeentelijke
website: http://www.boortmeerbeek.be/vacature-medewerkersporthal. Kandidaten kunnen zich
aanmelden tot en met vrijdag 13 maart 2020. De selectieproeven zullen doorgaan op maandag 23 maart
2020 om 8.30 uur in de gemeentelijke sporthal (Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek)
Meer informatie : personeelsdienst (vacatures@boortmeerbeek.be)
VACATURE BIJ HET GEMEENTEBESTUUR – DIENST THUISZORG - VERZORGENDEN

De dienst thuiszorg is op zoek naar :
- 1 deeltijdse verzorgende (80%) met een contract onbepaalde duur voor indiensttreding mei 2020.
- 1 deeltijdse verzorgende (80%) met vervangingscontract voor snelle indiensttreding.
- verzorgenden voor het aanleggen van een werfreserve voor deeltijdse vervangingscontracten.
Je staat in voor de persoonlijke verzorging van onze cliënten thuis en combineert dit met het uitvoeren van
huishoudelijke taken (koken, wassen, strijken, poetsen, boodschappen, administratie, vervoer,..). Dit gebeurt op
weekdagen en sporadisch in het weekend. Je bent in het bezit van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft
tot het beroep van verzorgende thuiszorg. Laatstejaarsstudenten worden ook toegelaten tot de selecties. Ben je
in het bezit van een rijbewijs B dan is dit een pluspunt.
De aanwerving gebeurt op basis van selectieproeven die een praktisch en een mondeling gedeelte omvatten.
Een meer gedetailleerde functiebeschrijving en een inschrijvingsformulier kan je terugvinden op de
gemeentelijke website www.boortmeerbeek.be/vactures of www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures
De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve van één jaar. Zij kunnen worden
opgeroepen voor de invulling van deeltijdse vervangingscontracten, contracten van bepaalde en onbepaalde
duur.
Je bezorgt het inschrijvingsformulier en/of je cv samen met een kopie van je diploma uiterlijk op 18 maart 2020
ter attentie van mevrouw Karin Derua, voorzitter OCMW: Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek of per mail:
vacatures@boortmeerbeek.be. De selecties vinden plaats in de loop van maart 2020.
Meer inlichtingen over de functie, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure zijn te verkrijgen bij Sarah
Vercammen, teamcoördinator dienst thuiszorg, T 015 50 01 64.

_____________________________________________________________________________________
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

GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKING PAASVAKANTIE

RAVOT:
Ook tijdens de paasvakantie kan je op Ravot komen spelen van 7 tot 19 uur. Voor de kleuters (2,5 tot 6 jarigen)
wordt er in de eerste week gewerkt rond het thema ‘Dieren in de dierentuin. De lagere school kinderen ( 6 tot 12
jarigen) kunnen zich uitleven met Lego. Tijdens de week van 15 tot 17 april 2020 nemen we de kleuters mee in het
thema ‘Planeten en sterren’ en voor de lagere school zijn er activiteiten rond het thema ‘Bewegen is gezond en
leuk’. Inschrijven kan vanaf 2 maart 2020 om 9 uur via www.i-school/login. Dit op voorwaarde dat je kind reeds is
geregistreerd op Ravot.
SPORTWEEK:
De sportweken zijn omnisportkampen. Dit wil zeggen dat kinderen onder begeleiding kunnen kennismaken met
een brede waaier aan sporten: balsporten, tennis, turnen, baseball,.. De plus 12 jarigen kunnen zich dan weer
uitleven in een heel aantal sportieve en avontuurlijke uitstappen. De sportweken vinden plaats in de gemeentelijke
sporthal (Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek). Het volledige programma vind je op de website van de gemeente
via https://www.boortmeerbeek.be/planning-vakantiewerking. Inschrijven kan vanaf maandag 2 maart 2020 om
18 uur via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be.
CREAWEEK:
Een week lang ontdekken, spelen, bewegen en knutselen rond het thema ‘Fantasie’. Een plek om samen met
andere leeftijdsgenoten te knutselen en op een speelse en creatieve manier begeleid op ontdekkingstocht te gaan.
Het volledig programma vind je op de website van de gemeente via https://www.boortmeerbeek.be/planningvakantiewerking. De kinderen zijn van harte welkom in de gemeentelijke basisschool (Beringstraat 107, 3190
Boortmeerbeek).
Inschrijven
kan
vanaf
maandag
2
maart
2020
om
18
uur
via
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be.
Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015 51 11 45-optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be)
PRIJSUITREIKING JUNIOR JOURNALIST WEDSTRIJD

– WOENSDAG 4 MAART 2020

Junior Journalist is een jaarlijkse schrijfwedstrijd voor jongeren in heel Vlaanderen. Elke twee jaar organiseert
Davids-fonds Boortmeerbeek een wedstrijd voor alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van onze vier
basisscholen in de gemeente. Het thema van de editie 2019-2020 is ‘buren’. Een erg actueel thema waar
iedere deelnemer wel iets over weet te schrijven. De 34 beste opstellen, 3 verhalen per deelnemende klas,
worden mooi gebundeld in een boekje. Op woensdag 4 maart 2020 om 14 uur wordt de gemeentelijke
laureaat bekend gemaakt in de raadzaal van het gemeentehuis. Haar of zijn opstel dingt mee voor een prijs
op de nationale wedstrijd Vlaams-Brabant op 26 april 2020. Iedereen welkom.
Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015 51 11 45-optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be)
GRAFISCH DESIGN? DOE HET ZELF MET CANVA! – MAANDAG 9 MAART 2020

Met Canva kan je zelf aan de slag om mooie ontwerpen te maken. Het online en gratis programma is
uitermate geschikt voor creatievelingen zonder grafische opleiding. Een knappe affiche voor het
buurtfeest, een aantrekkelijk illustratie voor je Facebookevent of een fraaie banner voor de website van je
vereniging? Met Canva geef je extra pit aan je communicatie! De eenvoudige, heldere handleiding en
natuurlijk ook de uitleg van de lesgever helpen je op weg. Van creatieve knutselaar naar grafisch designer?
Ga ervoor met Canva! De opleiding vindt plaats op maandag 9 maart 2020 vanaf 19.30 uur in GC Den Bussel
( Haachtsebaan 54, 3140 Keerbergen). 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
DIGI-KIDS ‘ROBOTS – WUNDERKIND’– WOENSDAG 11 MAART 2020

Robots zijn alom tegenwoordig in onze maatschappij maar we zien ze niet altijd. We leren over motoren en
sensoren en we programmeren onze eigen robot via een tablet, we leren hem leuke dingen zoals geluidjes maken,
de drukknop gebruiken, … Voor kinderen vanaf 7 jaar. Zin in zo een leuke workshop? Je bent welkom op woensdag
11 maart 2020 van 14 tot 16 uur in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek. Deelname is gratis, maar inschrijven
vooraf is verplicht omwille van het beperkte aantal deelnemers.
Meer informatie en inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be onder het blokje ‘Activiteiten’

TRAGE WEGEN IN BOORTMEERBEEK? ZET JIJ ZE MEE OP DE KAART? – MAANDAG 16 MAART 2020

De gemeente Boortmeerbeek maakt werk van haar trage wegen. Trage wegen zijn paden en doorsteken die
niet toegankelijk zijn voor autoverkeer. Ze worden vooral gebruikt door wandelaars, fietsers en ruiters en
zijn overal te vinden. Denk maar aan de kerkpaadjes, veldwegen en doorsteekjes die je vast ook wel eens
gebruikt voor een wandeling in de buurt of een fietstocht naar de bakker. Trage wegen zijn belangrijk voor
lokale recreatie en ontspannen mobiliteit. Maar ook voor veilige verplaatsingen. Bovendien hebben ze vaak
een historische of culturele meerwaarde én ze helpen planten en dieren overleven in dorpen en steden. Om
al die redenen ijvert Trage Wegen vzw voor het behoud en herstel van trage wegen, ook in onze gemeente.
Boortmeerbeek zal de volgende maanden samen met Trage Wegen vzw en IGO een onderbouwd
tragewegenplan op poten zetten. In een eerste stap worden alle mogelijke trage wegen in kaart gebracht om
zicht te krijgen op wat mogelijk en wenselijk is. Een enorme onderneming, waarbij jij kan helpen! Want wie
weet de lokale paden en wegels beter te vinden dan mensen uit de streek zelf? Ken je trage wegen in jouw
buurt of wil je ze leren kennen? Of wil je gewoon wat meer weten over trage wegen? Noteer maandag 16
maart 2020 dan alvast in jouw agenda. De gemeente, Trage Wegen vzw en IGO nodigen je dan uit voor een
infomoment. Je leert er hoe je mee op pad kan om de trage wegjes in de buurt te (her)ontdekken en te
inventariseren. Je bent van harte welkom om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Meer informatie: grondgebiedzaken (T 015 51 11 45 – optie 2 – ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be)
ZWERFVUILACTIE – ZATERDAG 21 MAART 2020

De gemeente organiseert ook dit jaar bij de start van de lente een opruimactie. Wil je de handen uit de
mouwen steken om het zwerfvuil in je buurt op te ruimen? Kom dan tegen 10 uur naar 1 van de 3
verschillende vertreklocaties: de kerken van Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken. Van daaruit trekken we
er samen op uit. De gemeente zorgt voor handschoenen, prikkers, afvalzakken en fluohesjes. Gelieve bij
voorkeur in te schrijven, zodat we op elke locatie voldoende materiaal kunnen voorzien.
Als je op regelmatige basis in je buurt zwerfvuil wenst op te ruimen, kan je je ook aansluiten bij onze
zwerfvuilpeters en –meters.
Meer informatie en inschrijven: milieudienst (T 015 51 11 45 – optie 2 – milieudienst@boortmeerbeek.be)
HOE WIL JIJ GRAAG WONEN IN DE TOEKOMST? DOE DE WOONTEST!

Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen?
Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te
voet naar de supermarkt? Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.
Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale besturen Thuis in de Toekomst. Via deze online
woontest geef jij ons informatie over hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet. En daarmee
kunnen wij samen plannen voor de toekomst maken. Het zou ons dus al een eind helpen, mocht je tijd vrij
kunnen maken om deze test online in te vullen. Bovendien krijg je een kleine inkijk in het wonen van morgen.
De test geeft inspiratie naar hoe nieuwe woonalternatieven realistisch en haalbaar zijn, ook in Vlaanderen.
Nieuwsgierig? Doe de woontest op www.thuisindetoekomst.be
Meer informatie: woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be - M 0496 25 85 29)
OPPERVLAKKIG RUIMEN EN SNOEIEN VAN DE WATERLOPEN IN HET DIJLEBEKKEN - DEEL NOORD

In de periode van 1 december 2019 tot 15 maart 2020 voert de provincie oppervlakkige ruimingswerken en
snoeiwerken uit aan de waterlopen van tweede categorie in het Dijlebekken – Deel Noord. De
ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval,
afbraakmateriaal, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop
of overwelvingen kunnen veroorzaken. De snoeiwerken omvatten het behouden of het verbeteren van de
toegankelijkheid van de waterlopen binnen de vijfmeterstrook. In onze gemeente zullen de werken gebeuren
door de firma Quintelier NV langsheen de Zwarte Beek, Dambeek en Leibeek vermoedelijk eind februari –
begin maart. Bijkomende info en eventuele meldingen en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken
kan je per e-mail melden naar waterwerken@vlaamsbrabant.be.

NUTTIGE TIPS OM ENERGIE (EN GELD) TE BESPAREN

Energieprijzen vergelijken is nu meer dan ooit interessant! Door de milde winter staan de gas- en
elektriciteitstarieven momenteel namelijk uitzonderlijk laag. Weet je niet goed hoe hieraan te
beginnen? Neem dan contact op met het woonloket! Misschien kom je ook in aanmerking voor een gratis
energiescan. In dat geval kan een energiesnoeier bij jou thuis langskomen voor een uitgebreid energieadvies
en ontvang je ook een pakket energiebesparende materialen ter waarde van 25 EUR.
Wil je in je woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door te isoleren,
hoogrendementsglas te laten plaatsen of door een oude stookketel te vervangen? Het woonloket informeert
je o.a. graag over de premiemogelijkheden hiervoor en als je tot een bepaalde doelgroep behoort kan
je een renteloze Vlaamse energielening aanvragen om de werken te financieren. (Let op: geld lenen kost
ook geld!) Bij het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de provincie Vlaams-Brabant kan je terecht voor
duurzaam (ver)bouwadvies. Voor inwoners van Boortmeerbeek is dat zelfs gratis.
Je kan ook nog steeds intekenen op de provinciale groepsaankopen en je kan sinds vorig jaar beroep doen
op een Benovatiecoach van IGO. De Benovatiecoach kan je begeleiden bij je renovatietraject van het begin
tot het einde. Je dient enkel een waarborg te betalen van 100 EUR die je terug krijgt zodra je binnen de 2 jaar
minstens één energiebesparende benovatiemaatregel laat uitvoeren.
Meer informatie: woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be - M 0496 25 85 29)
INVENTARISATIE EN ACTUALISEREN VAN HET WONINGSBESTAND IN BOORTMEERBEEK

De gemeente is momenteel bezig met het inventariseren en actualiseren van het woningbestand. De
bedoeling hiervan is om op termijn naar een meer correcte, evenwichtige en billijke verdeling te komen van
de belastingen (onroerende voorheffing) die geheven wordt op vastgoed. Het is dus de bedoeling om een
eind te maken aan een bepaalde onevenwichtigheid in het systeem waarbij bijvoorbeeld iemand die een
nieuwbouwwoning plaatst veel meer zou moeten betalen dan iemand die bijvoorbeeld een bouwvallig pand
gaat renoveren tot een woning van een vergelijkbaar comfortniveau als dat van een nieuwbouw. Binnenkort
starten we daarom met de screening van bestaande woningen in de gemeente. Hiervoor heeft de gemeente
Boortmeerbeek een samenwerkingsakkoord ondertekend met IGO. David Oyen, medewerker van IGO, is
aangesteld als aanwijzend schatter voor onze gemeente. De mogelijkheid bestaat dus dat hij jou contacteert
om de staat van je woning te komen bekijken. Voorafgaand zal je hierover wel steeds een brief van de
gemeente ontvangen. Er is echter geen reden tot ongerustheid. Er bestaan immers nogal wat misvattingen
onder de bevolking over het kadastraal inkomen (KI). Zo zijn er een heleboel aanpassingswerken die
helemaal niet leiden tot een verhoging van het KI. Kiezen voor de actualisatie van de kadastrale inkomens
levert enkel positieve resultaten op. Niet alleen wordt de bestaande ongelijkheid tussen inwoners
weggewerkt, ook de KI’s worden op een realistisch niveau gebracht.
Meer informatie: David Oyen (david.oyen@igo.be of M 0496 53 50 02)

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
Het college van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur,
Johan Smits

De schepenen,
Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser
Denis Bosny – Remi Serranne

De burgemeester,
Karin Derua

