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

OCMW- & GEMEENTERAAD 

De volgende bijeenkomst van de OCMW- en 
gemeenteraad vindt plaats op maandag 26 april 2021 om 
20 uur. Net zoals de voorbije maand zullen deze 
bijeenkomsten digitaal verlopen. De raadsleden zijn  dus  
niet fysiek aanwezig in de raadzaal maar zullen de 
vergadering vanop afstand ‘digitaal’ volgen. De 
vergadering wordt gestreamed  via ons eigen kanaal op 
twitch. Je kan de live-stream digitaal volgen via: 
https://www.twitch.tv/gemeenteboortmeerbeek.  

Je hoeft niet op voorhand aan te melden of te registreren. 
Het is ook niet nodig om een account aan te maken. Het enige wat je nodig hebt, is een PC/laptop/tablet met 
internetverbinding. Heb je hier nog opmerkingen en/of vragen over of wens je meer informatie dan kan je een mailtje 
sturen naar info@boortmeerbeek.be. 

VACATURES 

Het gemeentebestuur lanceert opnieuw twee vacatures, nl. deze van deskundige mobiliteit en deskundige 
infrastructuur.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaten die niet beschikken over een bachelordiploma worden toegelaten tot de selectieprocedure op 
voorwaarde dat ze slagen in de capaciteitstest (niveau bachelor). Je beschikt over een relevante aantoonbare 
beroepservaring. 

 

 

Interesse? 

  

Pastorijstraat 2   
Nummer 3 / april 2021 
 

Functie 

Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur – 
graad B1-B3. 

Als deskundige mobiliteit ben je verantwoordelijk voor 
de uitvoering van een duurzaam verkeers- en 
mobiliteitsbeleid. Ben je geboeid door mobiliteits-
vraagstukken en help je graag mee aan een aangenaam, 
veilig en leefbaar verkeers- en mobiliteitsplan? Dan kan 
jij onze gemeente misschien verderhelpen om een veilig 
en duurzaam mobiliteitsbeleid uit te werken! 

Voorwaarden 

Houder zijn van een bachelordiploma of een diploma 
van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur in een job 
gerelateerde richting (mobiliteitswetenschappen, 
verkeerskunde,…).  

 

Functie 

Voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur – 
graad B1-B3. 

Als deskundige technische dienst word je naargelang je 
ervaring en interesses ingezet als deskundige gebouwen 
en infrastructuur (wegen, voetpaden,…). Je staat in voor 
de opvolging van de kleinere en middelgrote uitbestede 
investerings- en onderhoudswerken. Wil je meewerken 
aan een duurzame ontwikkeling en onderhoud van de 
gemeentelijke openbare ruimte en patrimonium? Dan is 
dit de job voor jou. 

Voorwaarden 

Houder zijn van een bachelordiploma of een diploma van 
het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld onderwijs. 

 

DESKUNDIGE MOBILITEIT 

DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST –
INFRASTRUCTUUR EN GEBOUWEN 

Aanbod 

Een boeiende loopbaan in een stabiele werkomgeving met doorgroeimogelijkheden en interessante 
arbeidsvoorwaarden: weddeschaal B1-B3: bruto maandsalaris van minimum 2.509,94 EUR en maximum 4.229,18 EUR, 
aangevuld met maaltijdcheques (8,00 EUR/dag), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding woon-werkverkeer en een 
aantrekkelijke vakantieregeling (35 dagen/jaar). Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve van 
1 jaar. 

 

https://www.twitch.tv/gemeenteboortmeerbeek
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Voor de volledige functiebeschrijvingen en meer informatie over bovenstaande selectieprocedures kan je terecht bij 
CC Select via https:// ccselect.probisgroup.be/vacatures - 02 467 35 40 - jobs@ccselect.be. Solliciteren kan 
elektronisch via https://ccselect.probisgroup.be/vacatures door jouw cv met motivatiebrief, een kopie van het 
gevraagde diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) uiterlijk op 16 april 2021 
te uploaden of door deze documenten per post te sturen of persoonlijk te bezorgen (tegen ontvangstbewijs) aan CC 
Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem. 

BUITENSPEELDAG – WOENSDAG 21 APRIL 2021 

Dit jaar kunnen we jammer genoeg geen traditionele Buitenspeeldag 
organiseren met leuke springkastelen of voetbaltornooitjes. Maar niet 
getreurd, wij hebben een alternatief! We doen een oproep aan al de 
kinderen in onze gemeente om tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 
21 april 2021 massaal buiten te spelen in hun eigen bubbel. 

Hiervoor delen we gratis jokary en catcher ball sets uit! Natuurlijk krijg 
je die niet zomaar. Ga thuis op zoek naar het logo van de gemeente (tip: 
kijk eens op onze nieuwsbrief ;-)) en ga er mee op de foto. Hoe gekker, 
hoe liever! Kom met deze foto naar het gemeentehuis en toon hem aan 
een van onze onthaalmedewerkers. Wees gerust, de foto moet je enkel 
tonen, het is niet de bedoeling dat we deze gaan gebruiken op sociale media zonder toestemming. Daarna krijg jij 
één van deze twee buitenspeeltjes mee naar huis.  

Wanneer kan je langskomen? Van 7 april tot en met 21 april 2021 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 
Veel spelplezier! 

Meer informatie:  Dienst vrijetijd – 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

GRATIS ENERGIEFIT-WEBINAR RAAM- EN MUURISOLATIE – WOENSDAG 21 APRIL 2021 

Met muren isoleren kan je veel geld besparen. En wist je dat ramen met hoogrendementsglas tot 
wel vijf keer beter kunnen isoleren dan enkel glas? Tegen 2023 moeten de ramen van alle 
woningen en appartementen ook minstens dubbel glas hebben.  Zeker doen dus en laat je goed 
informeren voor je aan de slag gaat. Zo vermijd je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en 
maak je betere keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere energiefactuur en meer wooncomfort.  

Schrijf je zeker in voor de gratis Energiefit-webinar dat wordt georganiseerd op woensdagavond 
21 april 2021 van 19.30 uur tot 21 uur. 

In deze infosessie kom je alles te weten over buiten-, binnen- en spouwmuurisolatie, 
superisolerend glas en de verschillende soorten schrijnwerk. Voorkennis is niet nodig. Je zal niet 
overstelpt worden met moeilijke technische termen, maar ontdekt aan de hand van 

praktijkvoorbeelden de voor- en nadelen van verschillende materialen en technieken. Er zal ook voldoende  aandacht 
gaan naar wind-, lucht- en koudebrugvrije aansluitingen van de nieuwe ramen op de muurisolatie. Ook ventilatie 
(voorwaarde voor de renovatiepremie), passieve zonnewinsten en oververhitting zullen ruim aan bod komen. De 
premies voor dit soort werken, worden kort toegelicht. De Vlaamse overheid geeft bijvoorbeeld tijdelijk een hogere 
premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas en er worden ook tijdelijk specifieke incentives gegeven voor 
isoleren in combinatie met asbestverwijdering. Een andere nieuwigheid is dat nieuwe eigenaars die de 
energieprestatie van hun woning verbeteren, sinds kort een renteloos renovatiekrediet kunnen aanvragen. Zoals 
eerder vermeld is het Energiefit-webinar gratis, maar er wordt wel gevraagd om op voorhand in te schrijven via 
www.fluvius.be/energiefit. 

Meer informatie: Woonloket – 015 51 11 45 – optie 6 - woonloket@boortmeerbeek.be of  0496 25 85 29 

‘HONGER IN TIJDEN VAN OVERVLOED’ – DINSDAG 27 APRIL 2021 

Op initiatief van de noord-zuidraad wordt op dinsdag 27 april 2021 
om 19.30 uur een lezing georganiseerd met als thema ‘Honger in 
tijden van overvloed – waar zit het scheef met ons voedselsysteem 
en wat leert de Covid pandemie ons?’ 

Suzy Serneels (°1968) studeerde in 1991 af als bio-ingenieur. Ze 
werkte als wetenschappelijk onderzoeker voor ze in 2006 bij 
Broederlijk Delen aan de slag ging als programma-
verantwoordelijke voor verschillende Afrikaanse landen.  Begin 

mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
https://www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet
http://www.eandis.be/energiefit
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
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2019 vervoegde ze het beleidsteam van Broederlijk Delen waar haar focus ligt op het thema Recht op Voedsel. Suzy 
richt zich tot Vlaamse, Belgische en Europese beleidsmakers om landbouw en voedselzekerheid op de politieke 
agenda te houden en het beleid te beïnvloeden. Ze informeert journalisten en sensibiliseert de publieke opinie via 
lezingen en debatten. 

Wie deze webinar wil volgen, geeft een seintje via info@boortmeerbeek.be en zal nadien de inloggegevens voor 
deze webinar ontvangen. 

CAMPAGNE FIETSVEILIGHEID 

Op 22 maart 2021 werd het startschot gegeven van een grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV 
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar we op intekenden. In onze gemeente wordt er heel wat afgefietst.  Zeker 
het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. Dat willen we warm blijven aanmoedigen, want fietsen levert alleen maar 
voordelen op. Vanuit de gemeente doen we er ook alles aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Met veilige infrastructuur en nu dus ook met een campagne waarbij we jouw hulp nodig hebben.  

Jij kan mee het verschil maken! Het gaat om een actie waarbij we verschillende boodschappen in het straatbeeld 
brengen. Je zal binnenkort borden opmerken op toepasselijke plaatsen of kruispunten waar een geheugensteuntje 
kan helpen om het veilig te houden voor elkaar.  

We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om 
rekening te houden met elkaar. Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door zichtbaar te zijn of door 
voorspelbaar te zijn voor andere bestuurders en duidelijk op voorhand aan te geven wat je van plan bent. Uit 
ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders ook heel vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. 
Verplaats je even in de rol van de andere en lever die kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf. Concreet zal je 
binnenkort blauwe borden met deze boodschappen in onze gemeente vinden: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 

WAAR KAN JE TERECHT MET VRAGEN OVER DE VACCINATIE? 

Binnenkort krijg je van de Vlaamse overheid een 
uitnodiging om je te laten vaccineren in het 
vaccinatiecentrum of misschien werd je al uitgenodigd. 
Uiteraard roept dit wel wat vragen op. We lichten graag 
toe waar of bij wie je precies terecht kan met vragen over 
de vaccinatiecampagne of het vaccinatiecentrum.  

Heb je medische vragen, bijvoorbeeld bezorgdheden 
over het vaccin met betrekking tot jouw medische 
situatie (allergieën, zwangerschap, langdurige ziektes, 
…). Neem dan contact op met jouw huisarts. Hij/zij is het 
best geplaatst om correcte informatie op maat te geven. 

Als je algemene vragen hebt over de organisatie van de 
vaccinatiecampagne (volgorde, wie mag zich laten 
vaccineren, …) of over het vaccin zelf, raden we aan om 
eens een kijkje te nemen op www.laatjevaccineren.be. 

Bedankt chauffeur dat je kijkt voor je afslaat 
Bedankt chauffeur dat je het fietspad vrijhoudt 
Bedankt fietsers dat je je licht aanzet als het donker is 

mailto:info@boortmeerbeek.be
http://www.laatjevaccineren.be/
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Hier staat een heleboel praktische informatie verzameld. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Dan kan 
je met algemene praktische of medische vragen bellen naar de Vlaamse infolijn op het nummer 1700. 

Heb je specifieke vragen over het vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas? Wil je bijvoorbeeld meer informatie over 
de uitnodiging die je gekregen hebt? Wil je jouw afspraak bevestigen, verplaatsen of weigeren? Wens je meer 
informatie over de toegankelijkheid (bv. met een rolstoel) of vraag je je af hoe je het vaccinatiecentrum met de 
wagen, fiets of openbaar vervoer kan bereiken en waar je moet parkeren? Dan kan je elke werkdag het callcenter 
telefonisch bereiken tussen 9 en 20 uur op het nummer 016 36 10 36 of stuur een mail 
naar vaccinatiecentrum@kampenhout-sas.be. 

Als je nog algemene vragen over de coronamaatregelen in Boortmeerbeek hebt, kan je nog altijd een mail sturen 
naar info@boortmeerbeek.be. 

WONING TE KOOP! 

Heb je zin in een renovatieproject en wil je gaan voor een karaktervolle woning?  Dan is de voormalige 
pastoriewoning met tuin gelegen aan de Stationsstraat 69 in Hever misschien iets voor jou. 
De gemeente Boortmeerbeek verkoop dit uniek pand  via het FED-net-systeem. Dit betekent dat je een bezichtiging 
kan aanvragen en een bod kan uitbrengen via een notaris of erkend immokantoor van jouw keuze.  

De instelprijs van het pand bedraagt 190.000,00 EUR. Alle informatie over het pand en de modaliteiten van verkoop 
zijn terug te vinden op de website www.Fed-net.org.   

INSCHRIJVINGEN SPORT- EN THEMAWEKEN ZOMERVAKANTIE 

Traditiegetrouw starten de inschrijvingen voor de sport- en themaweken die de gemeente tijdens de zomervakantie 
organiseert, op de eerste maandag na de paasvakantie. Door de aanslepende coronacrisis is het momenteel echter 
nog niet duidelijk of en onder welke omstandigheden deze sport- en themaweken worden georganiseerd. De 
startdatum  voor de inschrijvingen wordt voorlopig verplaatst naar maandag 17 mei 2021 vanaf 18 uur. We hopen 
tegen dan over alle noodzakelijke informatie te beschikken. Vroeger inschrijven voor de sport- en themaweken is 
niet mogelijk. 

MINDER MOBIELEN CENTRALE VAN START 

Dankzij het engagement van onze burgers die zich reeds hebben ingeschreven als vrijwilliger-chauffeur bij de Minder  
Mobielen Centrale kunnen wij effectief van start gaan met het organiseren van ritten. Voor je ritten kan aanvragen 
moet je eerst inschrijven als lid/gebruiker bij onze MMC. Je moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze 
voorwaarden vind je onder andere terug op onze gemeentelijke website.  
De inschrijving gebeurt op het gemeentehuis na afspraak. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 12,00 EUR voor een 
alleenstaande en 16,00 EUR voor een koppel of een gezin gedomicilieerd op hetzelfde adres. Na de inschrijving en 
betaling ontvang je een lidkaart met een persoonlijk lidnummer van de MMC. Vanaf dan kan je ritten aanvragen.   
 
Je moet een rit minstens twee werkdagen op voorhand 
aanvragen bij de MMC en ten vroegste 4 weken op voorhand. 
De aanvraag gebeurt via een ritten aanvraagformulier bij 
voorkeur digitaal via het webformulier of per mail (het papieren 
ritten aanvraagformulier vind je op onze website). Het kan ook 
telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 12 uur op het nummer 
0476 36 02 18.  Als gebruiker betaal je een kilometervergoeding 
aan de chauffeur. Deze bedraagt 0,35 EUR per kilometer. Elke 
gereden rit betaal je na afloop onmiddellijk aan de chauffeur. 
 
 
 
 
 

 
 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

Het gemeentebestuur volgt uiteraard de beslissingen en maatregelen in verband met corona opgelegd door de federale 
overheid. 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 

Wil je graag inschrijven of wens je meer 
informatie neem dan contact op met onze 
MMC 
 

 mmc@boortmeerbeek.be 
 

 0476 36 02 18 
Je kan alle informatie ook vinden op onze 
website www.boortmeerbeek.be of 
www.ocmwboortmeerbeek.be  
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