
________________________________________________________________________________________________ 

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 26 maart 2018 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 29 maart 2018 om 19 
uur in het OCMW-gebouw aan het Heverplein 3.  

WOONSURVEY 2018 – EEN ONDERZOEK BIJ 3.500 INWONERS VAN VLAANDEREN OVER WONEN 

De Vlaamse overheid laat tussen februari en september 2018 een grootschalig wetenschappelijk onderzoek 
uitvoeren rond de woonsituatie in Vlaanderen. Dat onderzoek moet betrouwbare informatie opleveren zodat de 
Vlaamse overheid haar beslissingen beter kan afstemmen op de noden van de bevolking. De uitvoering van het 
onderzoek werd toevertrouwd aan het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Kantar. Op basis van het 
bevolkingsregister werden er ongeveer 3.500 inwoners in Vlaanderen willekeurig geselecteerd voor deelname aan 
het onderzoek. 

In eerste instantie zal de geselecteerde persoon een brief en een folder ontvangen met meer informatie over het 
onderzoek. Behoudens weigering, zal een enquêteur van Kantar zich bij de geselecteerde persoon aanmelden met 
de vraag om deel te nemen aan een interview. Daarbij is het noodzakelijk dat de geselecteerde persoon of iemand 
anders in huis is. De enquêteur zal ook een foto nemen van de voorgevel van de woning vanop het openbare 
domein. 

De respondent beslist steeds zelf om al dan niet mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek is volledig 
anoniem en wordt uitsluitend in globale statistieken gegoten. Voor algemene informatie over het globale onderzoek 
kunt u steeds contact opnemen met de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen Vlaanderen (T 02/553 82 
74).  

Meer informatie: Kantar (T 0800/60092) 

KRIJG JE NOG EEN GOUDEN OF WITTE GIDS? 

Krijg je nog een Gouden of Witte gids vol met telefoonnummers in de bus? Gebruik je die gids eigenlijk nog wel? Op 
eenvoudige wijze kan je er voor zorgen dat je deze dikke stapels papier niet langer ontvangt. Personen die zich vóór 
1 oktober 2018 uitschrijven, zullen bij de volgende bedeling van de telefoongidsen deze niet langer ontvangen. 
Uitschrijven kan via http://www.goudengids.be/businesscenter/uitschrijven-gidsen. Trouwens, bedrijven en 
adressen opzoeken kan ook ecologisch via www.goudengids.be en www.wittegids.be of via de gelijknamige app 
goudengids.be. 

NOORD-ZUIDAVOND MET PETER VERLINDEN OVER HET ‘GOUD VAN CONGO’ – MAANDAG 19 MAART 2018 

Graag brengen we nog een keer de noord-zuidavond op maandag 19 maart 2018 om 20 uur met VRT-journalist 
Peter Verlinden over ‘het goud van Congo’ in herinnering. 

In ‘Het goud van Congo’ rijgt Peter Verlinden jarenlange persoonlijke ervaringen en getuigenissen aan bestaand 
academisch onderzoek. Het brengt een journalistiek relaas van meer dan twee decennia strijd om de rijkdommen 
van Congo. Die strijd begon in de nasleep van de Rwandese genocide en oorlog van 1994 en gaat tot vandaag 
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onverminderd door. Maar het boek is ook een verhaal van de levenskracht van miljoenen mannen, vrouwen en 
kinderen in hartje Afrika, overlevers, ondanks alles. 

Deze avond vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek. De deelname bedraagt 10,00 EUR/8,00 EUR 
voor studenten (drankje inbegrepen). 

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

DIGIDOKTER HOUDT SPREEKUUR IN DE BIB – DINSDAG 20 MAART, WOENSDAG 4 APRIL EN DINSDAG 17 APRIL 2018 

De digidokter geneest graag je digitale kwalen. Op dinsdag 20 maart 2018 en dinsdag 17 april 2018 kan je in de bib 
van Boortmeerbeek tussen 17.30 uur en 20 uur terecht met je tegendraadse toestel. Een afspraak maken is niet 
nodig! Op woensdag 4 april 2018 kan je hiervoor dan weer op dezelfde tijdstippen terecht in de bib in Haacht. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

JEUGDBOEKENFEEST – WOENSDAG 21 MAART 2018 

Op woensdag 21 maart 2018 is het weer tijd voor het Jeugdboekenfeest! In de HaBoBIB-vestiging van 
Boortmeerbeek kan je van 13 uur tot 16 uur terecht voor o.a. creatieve voorstellingen, grime, airbrush tattoo, 
M&M-workshop (zelf snoep maken).  

In de vestiging in Haacht (Verhaegenlaan 57) is er van 14 uur tot 17 uur ruimte voor o.a. vertelmomentjes door 
Katelijne Billet, grime, gekke kapsels, MCC-workshop (zelf bruisballen, badzout of haargel maken).  

Alle activiteiten zijn gratis en vooraf inschrijven is ditmaal niet nodig 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be. 

KINDERBOEKENDAG – ZATERDAG 24 MAART 2018 

Auteur Gerda de Preter komt op bezoek in onze vestiging in Haacht. Jonge (en volwassen) lezers kunnen op 
zaterdag 24 maart 2018 van 10 uur tot 12 uur kennis maken met haar en de boeken die ze schrijft. 

In Boortmeerbeek komt op dezelfde dag van 10 uur tot 11.30 uur dan weer cartoonist Nix een workshop 
striptekenen geven. Ze leren stap voor stap een personage tekenen, bedenken een scenario en werken een 
korte strip af. Voor deze gratis workshop, bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar, moet je wel vooraf inschrijven. 

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

ZWERFVUILACTIE – ZONDAG 25 MAART 2018 

Erger jij je soms ook aan zwerfvuil in onze straten, in bermen, aan de glasbollen? Zondag 25 maart kunnen we er 
samen iets aan doen. De gemeente ondersteunt de actie van de milieuadviesraad om op zondag 25 maart tussen 
10 uur en 12 uur zwerfvuil in te zamelen. We denken dan vooral aan de kleine plastiek fracties en blikjes die in de 
kanten en bermen liggen.  

Er zullen twee lussen vertrekken aan de kerk van Boortmeerbeek met een wandellus en een joglus, waarbij al 
joggend afval verzameld wordt. Heb jij weet van grotere vuilnisstorten in de gemeente? Laat de milieudienst dan 
iets weten vóór 20 maart 2018. 

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

INFOMOMENTEN ‘BRANDPREVENTIE IN HUIS’ – DINSDAG 27 MAART 2018 

Woningbranden in België eisen enorm veel slachtoffers. Bovendien merken we al een aantal jaren op dat branden 
veel sneller ontwikkelen dan vroeger. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning, is het belangrijk 
dat er geïnvesteerd wordt in voldoende rookmelders en een afgesproken vluchtplan.  

Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand uitbreekt je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te 
worden. Als je slaapt, ruik je immers niets. De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.  

Als het brandt in een woning, is het belangrijkste dat heel de familie zo snel mogelijk wakker is. Rookmelders 
vervangen ‘s nachts dus je ogen en oren en waarschuwen je op tijd. Bespreek met heel de familie wie er bij brand 
wat gaat doen (bijv. wie neemt de kinderen mee, langs welke weg kan je naar buiten, waar hangt een sleutel, …). 

Het gemeentebestuur organiseert samen met de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant tweeinfomomenten 
over brandveiligheid. Je komt er alles te weten over rookmelders, een vluchtplan en hoe je je woning brandveilig 
kan maken. Alle bezoekers krijgen eveneens een levensreddend gadget.  

Iedereen is welkom op 27 maart 2018 in het gemeentehuis, Pastorijstraat 2 3190 Boortmeerbeek om 13.30 uur en 
om 19.30 uur. Deze infomomenten zijn volledig gratis en vrijblijvend. We verwachten je want samen kunnen we 
zorgen voor meer brandveiligheid!   

Meer informatie: dienst vrije tijd (Tilly Heymbeeck - T 015/51 11 45-optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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VAKANTIEOPVANG RAVOT – VAN DINSDAG 3 APRIL TOT EN MET VRIJDAG 13 APRIL 2018 

Na twee weken paasvakantie zal de natuur voor de pagadders en ravotters geen geheimen meer hebben. Op Ravot 
verkennen we ons gigantische buitenterrein op zoek naar kriebelbeestje, ongekende plantensoorten en sporen van 
dieren. We meten onze krachten met de wind en het water.   

Al spelend verleggen we ook onze grenzen in wat we durven. Hoe geraken we aan de overkant van de beek zonder 
nat te worden? Hoe vinden we de weg zonder kaart? Hoe stevig kunnen we bouwen met takken? Kom in de 
paasvakantie meespelen op Ravot en ontdek het allemaal.  

De vaste speelhoeken blijven bestaan en zorgen voor extra veel speelplezier. Leef je uit in de buitenkeuken, op het 
fietsparcours, in de zandbakken, bouw een kamp, speel gezelschapsspelletjes, …  Wil je er bij zijn? Schrijf je dan snel 
in want er zijn nog maar enkele plaatsen vrij. 

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

INSCHRIJVINGEN SPORTWEKEN PAASVAKANTIE 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het sportkamp dat de gemeente van maandag 9 april tot en met vrijdag 
13 april 2018 organiseert voor kinderen van 6 tot 12 jaar en voor jongeren van 12 tot 16 jaar. 

Meer informatie en inschrijvingen: https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Detail  

BIB EN BABBEL – DONDERDAG 12 APRIL 2018 

Zin om mensen te ontmoeten? Nood aan een babbel nu en dan? Dan bieden we jou op donderdag 12 april 2018 
tussen 14.30 uur en 16.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) een gezellige plek waar je 
mensen kan ontmoeten over alle grenzen heen. In een ontspannen sfeer komen we samen en praten in het 
Nederlands over allerlei thema 's. Dat biedt anderstaligen de kans om de taal te leren en Nederlandstaligen de 
rijkdom om muren tussen mensen te slopen. Bib & Babbel is geen les. Kom gewoon binnen, luister en vertel. Bij een 
drankje.  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be.  

SPORTSNACKS – VANAF DINSDAG 17 APRIL2018 

Ook dit jaar kunnen kinderen uit het 1e, 2e en 3e leerjaar na schooltijd proeven van verschillende sporten. Deze 
sportsnacks worden telkens op dinsdag tussen 16.30 uur en 17.30 uur in Ravot georganiseerd. De eerste vindt plaats 
op dinsdag 17 april 2018, de laatste op dinsdag 12 juni 2018. Voor deze sportsnacks zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Snel inschrijven is dus de boodschap! 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (www.ravot.be – T 015/50 03 80) of Griet Janssens 
(sportfunctionaris – T 015/51 11 45-optie 4) 

BEGIN TO RUN – VANAF DINSDAG 17 APRIL 2018 

Op dinsdag 17 april 2018 gaat Begin to Run opnieuw van start. Joggen is een aanrader voor iedereen die op een 
goedkope en ontspannende manier aan sport wil doen. Daarom wordt dit initiatief georganiseerd waarbij iedereen, 
ongeacht leeftijd en conditie, kan deelnemen aan een joggingprogramma waarin je in 10 weken 5 km kan joggen. 
De lessen zijn gratis en de laatste les gaat door op 22 juni 2018. Vooraf inschrijven is niet nodig. Afspraak om 19.30 
uur aan de sporthal. 

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

BUITENSPEELDAG – WOENSDAG 18 APRIL 2018 

Op woensdagmiddag 18 april 2018 is het weer zover: Buitenspeeldag! Van 13 uur tot 17 uur zijn alle kinderen en 
jongeren van harte welkom aan de sporthal. Ketnet, Kzoom en Nickelodeon zullen er vooraf heel wat reclame voor 
maken en zetten hun uitzending die dag ook tijdelijk op stop.  

En zoals altijd is er niet alleen de speeltuin waar naar hartenlust kan worden gespeeld, er zullen ook weer 
springkastelen, hindernissenparcours, fietsparcours, grime, kinderanimatie, enz. zijn. En ook dit jaar zal er een 
voetbaltornooi worden georganiseerd voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Boortmeerbeekse 
scholen. Hiervoor zal de beker van Boortmeerbeek voor scholen worden uitgereikt. 

Opgelet! Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de opvang van het kind. Kinderen komen onder 
begeleiding van een volwassene. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 optie 4 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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BASISCURSUS ‘GEZOND KOKEN’ – VANAF WOENSDAG 18 APRIL 2018 

Wat doe je met aardperen? Hoe bereid je pastinaak? Hoe zet je minder vlees op tafel en serveer je toch een lekkere 
maaltijd? Het antwoord op deze en vele andere vragen rond 'gezond koken' en 'groenten van bij ons' krijg je in deze 
vierdelige workshop. Je bereidt iedere sessie een volledige maaltijd en je leert bij over de ingrediënten en de 
bereidingswijzen. Ontbijt, groenten, granen, vleesvervangers, groentetaarten, groenteburgers, slaatjes en 
desserten, het komt allemaal aan bod! Elke les probeer je nieuwe kooktechnieken zoals stoven, stomen en grillen. 
En dan, smullen maar! 

De lessen vinden plaats op woensdag 18 en 25 april en woensdag 2 en 9 mei 2018, telkens van 18 uur tot 21 uur in 
GC Den Bussel (Haachtsebaan 54, 3140 Keerbergen). Er kunnen maximum 12 personen deelnemen. De 
deelnameprijs voor de volledige cursus bedraagt 90,00 EUR. De ingrediënten zijn inbegrepen, gelieve wel een 
keukenmes, snijplank, schort, bewaardoosje voor eventuele overschotjes mee te brengen. 

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

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN (WAK) – ZONDAG 29 APRIL 2018 

In de loop van de voorbije jaren nam je minstens eenmaal deel aan de Week van de Amateurkunsten (WAK) in onze 
gemeente. Ook dit jaar is de WAK op zoek naar creatieve inwoners die het aandurven hun kunnen aan het publiek 
te tonen. 

Met als motto ‘Kunst buiten!’ wordt ditmaal immers de focus gelegd op het naar buiten komen met kunst, kunst 
binnenste buiten halen, maar ook over de plaats van kunst binnen onze samenleving. En je kunt natuurlijk ook altijd 
buiten de lijntjes kleuren... Wil je hierover meet weten, neem dan zeker een kijkje op de website van de Week van 
de Amateurkunsten (www.wak.be). 

Centrale plek dit jaar wordt opnieuw de Oude Pastorie, waarmee de WAK na enkele jaren nog eens een keer 
terugkeert naar de plaats waar ze ooit startte. De tentoongestelde werken zullen er op zondag 29 april 2018 van 10 
uur tot 18 uur kunnen worden bezocht. 

Durf je het aan om jouw (amateur)kunst aan het publiek te tonen? Schrijf je dan vóór 1 april 2018 in via 
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. En ken je nog 
kunstenaars die mogelijk interesse hebben om deel te nemen aan de WAK? Laat het ons weten en wij contacteren 
hen. 

Volledigheidshalve vermelden we nog dat tijdens de WAK in de tuin van de Oude Pastorie een kunstzinnige markt  
wordt georganiseerd. Hierover vind je meer informatie via https://www.boortmeerbeek.be/nieuws?filterId=160. 
De WAK zelf wordt feestelijk afgerond met een concert door Koninklijke Harmonie De Eendracht op zondag 6 mei 
2018 om 19 uur in de kerk van Schiplaken. 

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

SPORTELUITSTAP MECHELEN – DINSDAG 8 MEI 2018 

We brengen graag ook al de sporteluitstap naar Mechelen van dinsdag 8 mei 2018 onder de aandacht. Hierbij wordt 
het sportieve aan het aangename gekoppeld. We vertrekken met de fiets aan de sporthal om 9 uur. In de 
voormiddag staat er een dialectwandeling op het programma en na de broodjeslunch is er een boottochtje op de 
Binnendijle. Om 15 uur vertrekken we terug met de fiets in Mechelen richting Boortmeerbeek. 

De deelnameprijs bedraagt 10,00 EUR (broodje inbegrepen). Inschrijven kan tot en met 26 april 2018 bij 
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

 

  

 

 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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