
_____________________________________________________________________________________ 

Openingsuren gemeentehuis:  maandag – donderdag: 8.30 – 12 uur | 13.30 – 16 uur 
  maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur 
  vrijdag: 8.30 – 12 uur 

GEMEENTERAAD & RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn is voorzien op 
maandag 25 april 2022.  Deze bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Je kan de raden 
ook thuis vanuit je luie zetel rechtstreeks volgen via het YouTube kanaal van de gemeente. De ‘live’ uitzending 
vind je door ‘gemeentebestuur Boortmeerbeek’ te typen in de zoekbalk. Je hoeft je niet te abonneren, maar dat 
mag uiteraard altijd.   

Meer informatie: secretariaat - 015 51 11 45 – optie 7 – info@boortmeerbeek.be 

BURGERZAKEN = AFSPRAAK MAKEN ! 

Welkom na afspraak  

Wie naar het gemeentehuis komt, moet goed en vlot worden 
geholpen. Vanaf 28 maart 2022 kan je alleen nog op afspraak 
terecht bij de dienst burgerzaken. Een afspraak maken is 
eenvoudig en doe je zoals het je het beste uitkomt: online, 
telefonisch of in het gemeentehuis zelf. We bereiden je dossier 
voor en helpen je snel en efficiënt verder op het moment dat 
jou het beste past.   Wist je dat je voor heel wat zaken zelfs niet 
naar het gemeentehuis hoeft te komen? Zo kan je verschillende 
akten en attesten online aanvragen via het e-loket: 
boortmeerbeek.egovflow.be 

Hoe maak je een afspraak? 

Je kan dit vanaf nu snel en makkelijk thuis via je computer, smartphone, tablet, … 

Je hoeft niet voor alles een afspraak te maken. 
Aan de onthaalbalie van het gemeentehuis kan 
je tijdens de openingsuren terecht voor onder 
andere: 

  

Pastorijstraat 2   
Nummer 3 / maart 2022 
 

 Ga naar www.boortmeerbeek.be en klik op 
AFSPRAAK.  

 Zoek naar het product of dienst waarvoor je een 
afspraak wil maken en klik door. Wanneer je 
meerdere producten nodig hebt, kan je die nog 
toevoegen. Als je producten nodig hebt van 
verschillende diensten, moet je meerdere afspraken 
maken. 

 Kies datum en tijdstip die bij jou passen. 

 Vul je contactgegevens in. 

 Bevestig je afspraak. 

 Na het invullen van je gegevens krijg je een 
bevestiging van je afspraak via mail. 

 Voor sommige producten kan je online geen afspraak 
maken omdat er wat meer duiding nodig is. Stuur in 
dat geval een mail naar de dienst burgerzaken via 
burgerzaken@boortmeerbeek.be.  Zij plannen indien 
nodig samen met jou de afspraak in. 

 Lukt het toch niet om online een afspraak te maken? 
Neem dan gerust telefonisch contact op met het 
onthaal op 015 51 11 45 – optie 7. We helpen jou 
graag verder. 

 

 afhalen papier/affiche 
bekendmakingen; 

 afhalen geschenkbonnen; 

 opladen budgetmeter; 

 toeristische informatie en kaarten; 

 antireclamesticker; 

 ontvangstbewijs 
brief/document/offerte; 

 huisvuilzakken (pmd, gft-
afvalzakjes); 

 inschrijvingen kampen en andere 
activiteiten; 

 afhalen materiaal zwerfvuil; 

 huisnummers; 

 gevonden en verloren voorwerpen; 

 … 

 

mailto:info@boortmeerbeek.be
http://www.boortmeerbeek.be/
mailto:burgerzaken@boortmeerbeek.be
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Wanneer je je afspraak hebt gemaakt … dit kan online, telefonisch of aan de onthaalbalie 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie vind je op de gemeentelijk website. 

GEBRUIK E-LOKET 1722 

Bij noodweer krijgen de noodcentrales 112 erg veel 
oproepen. Om die noodcentrales te ontlasten, kan je op 
het nummer 1722 terecht voor bijstand van de 
brandweer bij stormschade of wateroverlast. Het 
nummer 1722 wordt geactiveerd bij een code geel, 
oranje of rood van het KMI en er dus onweer, felle 
neerslag of storm verwacht wordt. Tijdens 
piekmomenten kan dat nummer echter overbevraagd 
zijn, waardoor er een wachtrij ontstaat.  

In dat geval kan je ook het e-loket www.1712.be 
gebruiken. Het zal de efficiëntie van de dienstverlening verhogen, telefonische wachttijden vermijden en de 
noodcentrale bij noodweer ontlasten. Het loket handelt de aanvraag op dezelfde wijze af als een oproep naar 
het nummer 1722 maar dan digitaal. Elke aanvraag die via het nationaal loket wordt ingevuld, wordt verstuurd 
naar de juiste hulpverleningszone. De brandweer helpt uiteraard altijd eerst de mensen helpt die in 
levensgevaar zijn. Tijdens of na een storm of een onweer komt de brandweer ook tussen als er gevaar is voor 
bewoners of voor derden, bijvoorbeeld als een grote boom een huis dreigt te vernielen. De brandweer is echter 
geen klusjes- of hersteldienst.  

VOETGANGERSBRUG OVER LEIBEEK TIJDELIJK AFGESLOTEN 

Sommigen onder jullie herinneren zich nog de Watt-fabrieken. Dit industrieel gebouwencomplex is gelegen 
langs een zijstraat van de Leuvensesteenweg tussen de huisnummers 282 en 292. Door de jaren heen vonden 
diverse ondernemers en bedrijven hier hun onderkomen. Op het einde van deze zijstraat is er een 
voetgangersbrug. Deze brug verbindt het straatje met het jaagpad van de Leuvense Vaart terwijl het de 
Leigracht overbrugt. Wanneer en wie dit brugje ooit plaatste is niet duidelijk. Door de slechte toestand is het 
niet langer mogelijk het brugje te laten gebruiken door voetgangers. Het college besloot het brugje te sluiten 
om veiligheidsredenen en dringt bij De Waterweg, die instaat voor de vervanging, aan op een spoedig herstel. 

HERDENKING TRANSPORT XX – ZONDAG 10 APRIL 2022 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse mannen, vrouwen en 
kinderen met treintransporten gedeporteerd vanuit de Mechelse 
Dossinkazerne naar Auschwitz.  Op 19 april 1943 werd het twintigste 
transport op de spoorlijn tussen Boortmeerbeek en Haacht tot 
stilstand gebracht door Robert Maistriau, Jean Franklemon en Georges 
Livschitz. Zeventien gedeporteerden konden ontsnappen uit de trein. 
Nergens in Europa is tijdens de Tweede Wereldoorlog dergelijke 
bevrijdingsactie uitgevoerd op een jodentransport.  

Om deze unieke gebeurtenis te herdenken organiseert het 
gemeentebestuur van Boortmeerbeek jaarlijks een 
herdenkingsplechtigheid. Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek nodigt je graag uit op zondag 10 april 2022 om 
10.30 uur op de parking van het gemeentehuis om deze herdenkingsplechtigheid bij te wonen. 

Meer informatie: dienst interne zaken -  015 51 11 45 optie 7 – secretariaat@boortmeerbeek.be 

 

 Kom langs op het afgesproken tijdstip ( Kom op tijd: wie te laat komt, riskeert een nieuwe afspraak te 
moeten maken). 

 Meld je aan via de ticketzuil bij de inkom. Druk op de knop ‘ik heb een afspraak’ en vul je geboortedatum 
in of meld je aan via de onthaalbalie. 

 Je mag vervolgens plaatsnemen in de wachtruimte tot dat het jouw beurt is. 

 Kan je door omstandigheden de afspraak niet nakomen? Geen nood. Je kan online of telefonisch annuleren 
of verplaatsen. 

 

http://www.1712.be/
mailto:secretariaat@boortmeerbeek.be
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BEGIN TO RUN – VANAF DINSDAG 19 APRIL 2022 

Vanaf dinsdag 19 april 2022 start ’Begin to run’ opnieuw. Elke dinsdag en vrijdag vanaf 19.30 uur zijn er lessen 
aan de sporthal van Boortmeerbeek. Joggen is een aanrader voor iedereen die op een goedkope en 
ontspannende manier aan sport wil doen. Het doel is om in 10 weken conditie op te bouwen, zodat iedereen 
op het einde van de lessenreeks vlot 5 km in één keer kan uitlopen. De lessen zijn gratis en het is niet nodig om 
vooraf in te schrijven. De laatste les is op 24 juni 2022. 

Meer informatie: dienst vrije tijd -  015 51 11 45- optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

BUITENSPEELDAG – WOENSDAG 20 APRIL 2022 

We hebben er twee jaar op moeten wachten maar op woensdag 20 april 2022 is 
het eindelijk zover: Buitenspeeldag! Van 13 uur tot 17 uur zijn alle kinderen en 
jongeren van harte welkom aan de sporthal.  
Er is niet alleen de speeltuin waar naar hartenlust kan worden gespeeld, er zijn ook 
weer vele en leuke springkastelen. Of wat dacht je van grime, gekke kapsels en 
glittertattoos of een creatie van de ballonplooier?  
Dat is nog niet alles ….  
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Meer informatie: dienst vrije tijd -  015 51 11 45 - optie 5 – 
vrijetijd@boortmeerbeek.be 
 

FIETSLABEL– WOENSDAG 20 APRIL 2022 

De Buitenspeeldag op woensdag 20 april 2022 is meteen een mooie gelegenheid om jouw 
fiets te laten labelen. Je kan hiervoor terecht van 13 uur tot 17 uur in de tent van de 
gemeente Boortmeerbeek op de parking van de sporthal. Let op! Er wordt niet op basis 
van reserveringen gewerkt zodat je misschien even zal moeten wachten vooraleer aan 
de beurt te komen.  

Meer informatie: dienst vrije tijd -  015 51 11 45- optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

START INSCHRIJVINGEN SPORT- EN THEMAWEKEN ZOMERVAKANTIE – MAANDAG 25 APRIL 2022 

Traditiegetrouw starten de inschrijvingen voor de sport- en themaweken die de 
gemeente tijdens de zomervakantie organiseert, op de eerste maandag na de 
paasvakantie. Dit jaar starten de inschrijvingen op  maandag 25 april 2022 vanaf 18 
uur. Vroeger inschrijven voor de sport- en themaweken is niet mogelijk. 

Op maandag 25 april 2022 om 17 uur starten eveneens de inschrijvingen voor de 

zomervakantie in Ravot. Reserveringen gebeuren online via de webpagina www.i-

school.be/login. Jouw kind dient wel eerst ingeschreven te zijn bij Ravot. 

 

Meer informatie: dienst vrije tijd -  015 51 11 45 - optie 5 – 
vrijetijd@boortmeerbeek.be 
Meer informatie: Ravot – 015 50 06 86 of ravot@boortmeerbeek.be 
 
 

 

Danssessies met 2Step 
 

WORKSHOP HIP HOP : 14 tot 14.45 uur 
WORKSHOP MET BBOY MOVES: 15 tot 15.45 uur 

KINDERDISCO (mét BATTLE): 16 tot 17 uur 

Skatesessies met skateclub Skaten is voor 
iedereen 

Voetbaltornooi voor de leerlingen van het 5de en 
6de leerjaar van de Boortmeerbeekse scholen 

mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:ravot@boortmeerbeek.be
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NOORD-ZUIDRAAD – FILMAVOND ‘LUCKY WE ARE!’ – DINSDAG 26 APRIL 2022 

De adviesraad ‘Noord-Zuid Boortmeerbeek’ nodigt je uit voor 
een bijzondere film en info-avond in het kader van het 
Nepalees Sarmila-project op dinsdag 26 april om 19.30 uur in 
het gemeentehuis van Boortmeerbeek.  

Wat de inkom betreft kiezen we voor een vrijwillige bijdrage. 
Na de info-avond is er voor iedereen een drankje voorzien. 
Als enkeling kan je de wereld niet veranderen, maar je kan 
wel de leefwereld van een kind mooier kleuren.  Door heel 
eenvoudig de schoolpoort te openen, kan een kind stappen 
zetten naar zelfstandigheid en zo zichzelf optillen op de 
sociale ladder.   

‘Lucky we are’ is een hartverwarmende documentaire waarin lokale medewerkers, opgegroeid binnen het 
onderwijsproject, het Sarmila-verhaal vertellen.  Samen met hen tuimel je de wereld binnen van kleuters, lagere 
schoolkinderen, jonge studenten, afgestudeerden en hun familie.  Doorheen de levendige montage maak je 
kennis met de doelstellingen, visie, werking en resultaten. Vijfenveertig minuten film toont een glimp van de 
voetafdruk die we ‘samen’ neerzetten in Nepal.  Na de film is er ruimte voor uitwisseling en duiding.  Gerd 
Baetens en Herwig Rombauts, moeder en vader van het project gaan in op jullie vragen.  Voor alle duidelijkheid: 
deze avond is zowel live als online te volgen. Wie online volgt geeft zijn gegevens door aan Dirk Kops zodanig 
dat we op de juiste wijze kunnen streamen.  

Kijk ook eens op de facebook pagina 
Sarmila-project Nepal of op 
www.sarmilaproject.be 

 

 

ROMMELMARKT – MAANDAG 15 AUGUSTUS 2022 

 

Eindelijk! Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we op maandag 

15 augustus 2022 tussen 8.30 uur en 16 uur in het centrum van 

Boortmeerbeek en de omliggende straten opnieuw een 

rommelmarkt. Inschrijven doe je bij voorkeur via het online 

inschrijvingsformulier op www.boortmeerbeek.be. Opgelet: dit 

kan vanaf  25 maart 2022 tot 7 juli 2022. Mocht dit niet lukken, 

kan er een papieren inschrijvingsformulier ingediend worden 

vóór 8 juli 2022.  Vooraf inschrijven is verplicht.  Ook bewoners 

die voor hun huis willen plaatsnemen en/of handelaars die hun 

handelszaak willen openhouden op 15 augustus 2022, moeten 

dit laten weten zodat hiermee rekening kan worden gehouden.  

Meer informatie: dienst vrije tijd – 015 51 11 45 - optie 5 –  vrijetijd@boortmeerbeek.be 

SENIORENFEEST EN –REIS 

Na twee jaar corona kunnen we eindelijk opnieuw een heus seniorenfeest organiseren. Noteer alvast vrijdag 3 
juni 2022 in je  agenda. Het seniorenfeest vindt ditmaal op vrijdag plaats en niet langer op zaterdag zoals de 
voorbije jaren. In de volgende nieuwsbrief zal je hierover meer informatie vinden, onder andere hoe je kan 
inschrijven. Ook de traditionele seniorenreis staat opnieuw op het programma. Op donderdag 16 juni 2022 
trekken we naar Ieper en omgeving. Ook hierover lees je in een volgende nieuwsbrief meer. 

Meer informatie: dienst vrije tijd -  015 51 11 45 - optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

 

 

Meer info:  

Herwig Rombauts (Sarmila-project) - herwig62@hotmail.com 
Gerd Baetens (Sarmila-project) - gerdbaetens@gmail.com 
Dirk Kops (noord-zuidraad) - dirk.kops@telenet.be 

 

http://www.boortmeerbeek.be/
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:herwig62@hotmail.com
mailto:gerdbaetens@gmail.com
mailto:dirk.kops@telenet.be
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LOOPROUTES  

Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek had bij de start van deze legislatuur een ambitie: extra inzetten op 
acties die de bevolking aanzetten meer te bewegen.  Onder het motto ‘Boortmeerbeek Beweegt’ ontwikkelden 
we al verschillende initiatieven die het actief bewegen stimuleren. Kijk maar naar de beweegbank aan het woon- 
en zorgcentrum en de groene straatnaambordjes en spandoeken in het straatbeeld. Ze sporen jullie als 
voorbijganger aan om al wandelend of fietsend, verplaatsingen binnen de gemeente af te leggen.   
 

Nieuw zijn nu de looproutes doorheen de gemeente. Drie verschillende 
routes die telkens starten en eindigen aan het gemeentehuis. Er is een 
groene lus van 4,6 kilometer, een blauwe lus die 7,6 kilometer lang is en tot 
slot een rode lus van 9,3 kilometer. Elke route is volledig afgepijld en loopt 
door bossen en velden. De routes zijn op de eerste plaats ontwikkeld om te 
joggen, maar ook voor wandelaars vormen deze omlopen een mooie 
uitdaging. Het grootste gedeelte van de routes loopt over onverharde 
wegen. Voor joggers is dit een pluspunt omdat op een zachtere ondergrond 
de rug minder wordt belast.  De ‘Loopomloop in Boortmeerbeek’ is een 
project van de gemeente Boortmeerbeek in samenwerking met Sport 
Vlaanderen. De ontwikkeling van deze looproutes kwam tot stand dankzij 
de actieve medewerking van Wandelclub Tornado en Joggingclub Icarus. 
 
Meer informatie: dienst vrije tijd -  015 51 11 45 - optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

OPENBAAR ONDERZOEK : RUP GOORBEEK 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 februari 2022 de startnota van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) ‘Recreatiecluster Goorbeek’ goedgekeurd. Conform het decreet wordt een raadpleging 
van de bevolking over de startnota gedurende 60 dagen en één participatiemoment voorzien. De raadpleging 
loopt van 28 februari 2022 tot en met 28 april 2022.De startnota geeft de eerste planopties aan en onderbouwt 
en motiveert de voorliggende opties. Deze vind je uitgebreid terug op de gemeentelijke website en kan je daar 
nalezen. (https://www.boortmeerbeek.be/oo-rup-goorbeek-van-28-februari-2022-tot-en-met-28-april-2022) . 
De start- en procesnota zullen ter inzake liggen gedurende de gehele raadpleging op het gemeentehuis van 
Boortmeerbeek (Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek). Deze documenten kunnen gedurende deze periode 
worden ingezien na afspraak. Je kan ze ook digitaal raadplegen op de bovenvermelde webpagina. In de loop van 
de publieke raadpleging is het mogelijk om te reageren op de inhoud van de startnota. Het doel is om iedereen 
op de hoogte te brengen, om kennis en input te vergaren en om eventuele bijkomende alternatieven te bepalen. 
De persoonsgegevens worden overigens niet opgenomen in documenten die ter beschikking gesteld zullen 
worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan wel opgenomen worden in publieke 
documenten. 
Hoe reageren? 

 Versturen t.a.v. college van burgmeester en schepenen 
 Afgeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal op het gemeentehuis van Boortmeerbeek 
 Per mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

WANNEER IS EEN VERGUNNING NODIG VOOR HET KAPPEN VAN BOMEN? 

Als je in Vlaanderen bomen wilt kappen, dan heb je in bepaalde gevallen een vergunning of een machtiging 
nodig (gemeentelijke kapvergunning, omgevingsvergunning, kapmachtiging Agentschap Natuur en Bos, ..). 
Welke vergunning je moet aanvragen hangt af van de situatie. Daarbij speelt de omtrek van de boom een rol, 
ook de bestemming van de grond waarop de boom zich bevindt, of het gaat om alleenstaande bomen of bomen 
in rij- of bosverband,.... Er zijn bijvoorbeeld andere vergunningen en spelregels van toepassing als je kapt in een 
bos, dan als je kapt buiten een bos. 
KAPPEN VAN HOOGSTAMMIGE BOMEN, NIET GELEGEN IN EEN BOS (DECREET RUIMTELIJKE ORDENING) 

Voor het vellen of kappen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel 
uitmaken van een bos, heb je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. Een 
hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van 
minimum één meter heeft. In bepaalde gevallen is er vrijstelling van vergunningsplicht: voor hoogstammige 
bomen gelegen in woongebied (niet woonparkgebied!), agrarisch gebied of industriegebied, op maximaal 15 

mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be
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meter rondom het vergunde bedrijfsgebouw, voor zover de woning niet gelegen is in een BPA of verkaveling 
met voorschriften waarin vermeld staat dat de bomen moeten behouden blijven. Wanneer er sprake is van 
acuut gevaar, kan de burgemeester schriftelijk toestemming geven voor het kappen van bomen. Deze 
toestemming vervangt de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Voor meer info, zie 
https://www.boortmeerbeek.be/kappen-van-bomen-omwille-van-acuut-gevaar.  
VEGETATIEWIJZIGINGEN 

Wanneer het perceel gelegen is in agrarisch gebied, groen-, park-, buffer-, bos-, vallei-, bron of 
natuurontwikkelingsgebied of in het IVON, een Habitat- of Vogelrichtlijnengebied of in een Ramsargebied ligt, 
dient een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatiewijziging(en) aangevraagd te worden 
onafhankelijk van de grootte van de bomen of struiken, tenzij de bomen op een huiskavel van een vergunde 
woning of bedrijfsgebouw staan, gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (50 meter als het 
gaat om een groene bestemming).  
KAPMACHTIGING OF ONTBOSSINGSVERGUNNING ( BOS) 

Zodra de bomen deel uitmaken van een bos zijn er twee mogelijkheden:  
 Kapmachtiging: als na het kappen van de bomen het bos behouden blijft (of opnieuw heraangeplant wordt), 

dient een kapmachtiging aangevraagd te worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 
 Ontbossingsvergunning: als na het kappen van de bomen het bos is verdwenen of het restant niet meer als 

bos kan aanzien worden, dient een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te worden 
aangevraagd. Het gekapte bos dient elders gecompenseerd te worden. 

Neem ook een kijkje op: www.boortmeerbeek.be/kappen-van-bomen 
 

 Meer informatie: milieudienst – 015 51 11 45 – optie 2 – milieudienst@boortmeerbeek.be 
    ruimtelijke ordening – 015 51 11 45 – optie 2 – ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 

           Agentschap voor Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/bomenkappen 
           Bosgroep Vlaams-Brabant: bosgroepvlaamsbrabant.be of 016 26 76 00  

 

VOETGANGERSBRUG OVER LEIBEEK TIJDELIJK AFGESLOTEN 

Sommigen onder jullie herinneren zich nog de Watt-fabrieken. Dit industrieel gebouwencomplex is gelegen 
langs een zijstraat van de Leuvensesteenweg tussen de huisnummers 282 en 292. Door de jaren heen vonden 
diverse ondernemers en bedrijven hier hun onderkomen. Op het einde van deze zijstraat is er een 
voetgangersbrug. Deze brug verbindt het straatje met het jaagpad van de Leuvense Vaart terwijl het de 
Leigracht overbrugt. Wanneer en wie dit brugje ooit plaatste is niet duidelijk. Door de slechte toestand is het 
niet langer mogelijk het brugje te laten gebruiken door voetgangers. Het college besloot het brugje te sluiten 
om veiligheidsredenen.  

HABOBIB  

Activiteiten april 2022 

 

 

 

 

 

 

 

   
Informatie en inschrijven: www.habobib.be/uit-agenda 

Workshop ‘Magische boeken’ (6 tot 9 jaar) 
Je ontwerpt je eigen magische boek. Misschien heeft het een 
geheime ruimte, misschien bevat het een codetaal en 
betoverde tekeningen, misschien springt er van alles uit als 
je het openklapt. Je knipt en plakt, doorboort oude boeken 
tot een nieuw voorwerp. 
woensdag 6 april 2022  van 14 tot 16 uur - Boortmeerbeek  

 

Samenlezen (volwassenen) 
In kleine groep samen genieten van verhalen en gedichten 
uit de wereldliteratuur. Er is koffie of thee en wat lekkers 
erbij. I.s.m. Het Lezerscollectief. 
woensdag 13 en 27 april 2022  van 16 tot 17.30 uur - 

Haacht 

 

Klare Taal ‘Online fietsroutes uitstippelen’ (volwassenen) 
Het mooie weer staat voor de deur. Het ideale moment om een fietstocht te plannen. In deze Klare Taal komt aan bod 
welke online hulpmiddelen hiervoor bestaan. 
woensdag 13 april 2022  van 17.30 tot 20 uur - Haacht 

 

Digivorming ‘Windows 11’ (volwassenen) 
In deze sessie krijg je een overzicht wat er veranderd 
is ten opzicht van eerdere versies. We bekijken 
verschillende apps, instellingen en het nieuwe uiterlijk 
van de nieuwste versie van Windows. 
5 EUR voor leden en 10 EUR voor niet-leden 
dinsdag 26 april 2022  van 9.30 tot 12.30 uur - 
Haacht 
 

De bib krijgt bezoek van Melvin (kinderen) 
Wout Schildermans tekent, schildert en maakt 
grafisch werk. Tijdens zijn bezoek worden de kinderen 
uitgedaagd om fantasierijke tekeningen te maken, 
onder begeleiding van Melvin. 
woensdag 27 april 2022  van 14 tot 16 uur - 

Boortmeerbeek 

 

https://www.boortmeerbeek.be/kappen-van-bomen-omwille-van-acuut-gevaar
https://www.natuurenbos.be/bomenkappen
http://www.habobib.be/uit-agenda
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GEEF JE MENING OVER HABOBIB 

HaBoBIB hecht veel belang aan jouw mening! Ze willen weten waar ze het goed doen, waar ze kunnen 
verbeteren en hoe ze jouw bibliotheekervaring zo aangenaam mogelijk kunnen maken. Willen jullie de enquête 
invullen die pijlt naar jullie ervaringen?  De enquête is volledig anoniem en neemt zo’n 10 minuten van je tijd in 
beslag. Invullen kan tot en met eind mei 2022.  Om je te bedanken, redden we 1m² bedreigd regenwoud voor 
elke ingevulde enquête. Bovendien maak je kans op één van de Bongo-bonnen ter waarde van 250 EUR. 

Vul jij de enquête in? www.habobib.be/gebruikersonderzoek 

MIJN VERBOUWPREMIE 

De Vlaamse Regering besliste om de renovatiepremie van Wonen-
Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius en VEKA vanaf 1 oktober 
2022 te integreren in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie. 
Wie en welke werken komen in aanmerking voor Mijn 
VerbouwPremie? Iedereen die investeert in een bestaand gebouw in 
het Vlaamse Gewest zal financiële steun kunnen aanvragen voor 
energie-efficiënte investeringen en investeringen in woonkwaliteit. 
Belangrijk is dat woonkwaliteit en energie-efficiëntie gecombineerd 
worden.  
Premies voor andere energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, thuisbatterijen, EPC-labelpremie,…) 
zal je nog steeds afzonderlijk kunnen aanvragen via Fluvius of Wonen-Vlaanderen. 
Tot en met 30 juni 2022 moet je de huidige renovatiepremie en/of de energiebesparende premies van Fluvius 
afzonderlijk aanvragen.  Tussen 1 juli 2022 en 30 september 2022 kan je tijdelijk geen premie aanvragen. Vanaf 
1 oktober 2022 kan je Mijn VerbouwPremie dan via één digitaal loket aanvragen.  Wens je meer informatie over 
de huidige renovatiepremie of de nieuwe Mijn VerbouwPremie of heb je ondersteuning nodig bij de aanvraag 
van ervan? Neem dan zeker contact op met het woonloket. 

Meer informatie: woonloket – 0496 25 85 29 of woonloket@boortmeerbeek.be 

EPC – REGELGEVING GEWIJZIGD VANAF 1 JANUARI 2022 

Indien je een woning, appartement, studio, ... publiekelijk te koop of te huur stellen? Dan moet je een 
energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het EPC informeert mogelijke kopers of huurders vooraf over 
de energiezuinigheid van de woning.  De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties (online, op 
affiche, in krantjes of zoekertjes, via een makelaar, ...) de energieprestatie van de 
wooneenheid te vermelden met de energiescore voor een EPC van voor 2019 of het EPC-label van A+ tot F voor 
een EPC vanaf 2019.  Bij verkoop moet je vanaf 2022 beschikken over een EPC met energielabel. Een certificaat 
van voor 2019 is dus niet meer geschikt indien je wenst te verkopen.   
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven of er een geldig 
energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is en of het EPC correct is opgemaakt.   
Als er geen EPC aanwezig is, krijgt de eigenaar een brief. De eigenaar kan dan schriftelijke argumenten indienen.  
Na de evaluatie van de argumenten kan er een boete tussen 500 en 5.000 EUR opgelegd worden.  Het betalen 
van de boete is geen kwijtschelding voor de opmaak van het EPC. Ook als je een boete krijgt, moet je dus nog 
een EPC laten opmaken.   

Meer informatie: woonloket – 0496 25 85 29 of woonloket@boortmeerbeek.be 

ONDERHOUDSWERKEN HOFSTADEBRUG 

Het agentschap Wegen en Verkeer laat ons weten dat tijdens de periode van 2 mei 2022 tot en met 3 juni 2022 
onderhoudswerken worden uitgevoerd aan de Hofstadebrug. De burg zal hiervoor gedurende de ganse periode 
volledig afgesloten worden. Het centrum van Schiplaken zal voor zover mogelijk worden gevrijwaard. 

Meer informatie: grondgebiedzaken – 015 51 11 45 – optie 2 

 

 

 

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
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EXTRA ZAKGELD VERDIENEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE? 

Hey jij daar! 18-plusser en inwoner van Boortmeerbeek? Al eens nagedacht hoe jij de komende zomermaanden 
gaat doorbrengen? Natuurlijk is er plaats voor alle vormen van ontspanning. Maar wellicht ook voor inspanning 
(om de ontspanning te financieren bijvoorbeeld). Wij hebben alvast een voorstel voor jou!  
Onze groendienst zoekt tijdens de zomermaanden (juli tot september) enkele enthousiaste 
mede(hoofdrol)spelers om te helpen bij het dagelijks onderhoud van de gemeente. 
Saai? Allesbehalve!  
Jij krijgt gezonde buitenlucht, goedlachse collega’s, toffe babbels, een goede verloning mét maaltijdcheques ( 
extra zakcentje – check!),  én een werkplek dichtbij huis. Alleen maar voordelen. 
Zin gekregen? Stel je dan kandidaat. Dit kan door de QR-code te scannen of te surfen naar 
www.boortmeerbeek.be. Je kan je aanmelden vanaf maandag 28 maart 2022 tot en met vrijdag 22 april 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits  Hans De Locht – Annick DeKeyser - Denis Bosny 

Audrey Bogaerts – Hans Crol 

Karin Derua 

De tijd tussen het opmaken van deze nieuwsbrief en de verspreiding duurt ongeveer anderhalve week. Zo kan het dat 
bepaalde informatie in deze nieuwsbrief, wanneer je deze in de bus krijgt, ondertussen achterhaald is. Volg daarom 

zeker ook onze digitale kanalen: www.boortmeerbeek.be 

http://www.boortmeerbeek.be/

