
_____________________________________________________________________________________ 

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 

SENIORENFEEST – ZATERDAG 1 JUNI 2019 

Het is een jaarlijkse, mooie én succesvolle traditie, het jaarlijkse seniorenfeest. Alle inwoners uit onze gemeente 
die geboren zijn vóór 1 januari 1955 kunnen, vergezeld van hun partner, gratis deelnemen. De gemeente zorgt 
voor een heerlijk feestmaal en tijdens de middag zorgen we voor gepaste animatie met 

dansgelegenheid. Dat zal ook dit jaar gebeuren door Win & Syl, een talentvol duo uit Sint-Truiden.  

Het seniorenfeest vindt plaats op zaterdag 1 juni 2019 in de gemeentelijke sporthal waar voldoende parking is 
voorzien. Indien nodig zorgt het gemeentebestuur voor vervoer voor deelnemers die zichzelf niet kunnen 
verplaatsen. Gelieve hiervoor de inschrijvingsstrook onderaan in te vullen; vermeld ook een telefoonnummer of 
e-mailadres waarop we u kunnen bereiken. Enkele dagen voor het seniorenfeest contacteren we u om de nodige 
afspraken te maken.  
 

Programma 12.00 u: 
13.00 u: 
13.15 u: 

deuren open 
officiële opening van het seniorenfeest door burgemeester Karin Derua 
feestmaal met op het menu: 

- Carpaccio van gerookte zalm en gerookte heilbot met mosterdsla en grijze 
garnaal en limoen dressing 

- Cresson soep  
- Italiaans Stoofpotje met kip met kastanjechampignons, extra fijne boontjes, 

gele courgettes en verse puree 
- Gebakje met mokka en tiramisu 

 18.00 u: Einde 

Inschrijven kan op twee manieren:  

 Ofwel vult u de strook onderaan volledig in en steekt deze in de brievenbus van het gemeentehuis of in de 
bus bij de dienst vrije tijd.  

 Ofwel maakt u gebruik van het digitale inschrijvingsformulier dat u vindt op:  
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview 

In beide gevallen is de uiterste inschrijvingsdatum vrijdag 17 mei 2019.  

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd ( T 015/51 11 45 - optie 4 – e-mail: vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSCHRIJVINGSSTROOK 
Graag duidelijk invullen en uiterlijk op vrijdag 17 mei 2019 in het gemeentehuis bezorgen. 

Naam en voornaam:…………..................………………………………………………………. 

Naam en voornaam:…………..................………………………………………………………. 

Adres:………………………………………………...................……………………………….. 

Geboortedatum (oudste partner) ……………………….. Aantal personen: 1 of  2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALLEEN INVULLEN INDIEN U BEROEP WILT DOEN OP GEMEENTELIJK VERVOER: 

Telefoon:……………………………………… en/of e-mailadres:…………………..……………………………………………………………….. 

NOTA: deze persoonsgegevens worden behandeld volgens de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (GDPR).  Zij worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie van het seniorenfeest. 
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HERSAMENSTELLING ADVIESRADEN 

Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten ook steeds alle gemeentelijke adviesraden opnieuw worden 
samengesteld. In principe kunnen alle personen die nu in een adviesraad zetelen, opnieuw een mandaat 
opnemen maar ze moeten zich hiervoor wel schriftelijk kandidaat stellen. Er moet over worden gewaakt dat 
ten hoogste twee derden van de leden van een adviesraad van hetzelfde geslacht is.  De gemeenteraad 
bepaalt de manier van werken van de adviesraden en duidt de leden aan. 
 
In Boortmeerbeek zijn er volgende adviesraden: 

Cultuurraad 
De cultuurraad is een ontmoetingsplaats waar verenigingen uit de gemeente die op cultureel vlak actief zijn, 
elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook vertegenwoordigers van culturele instanties als 
bijvoorbeeld de bibliotheek kunnen in de cultuurraad zetelen. Maar ook voor deskundigen die vanuit hun 
werkervaring of hun engagement in de kunst- en culturele sector een bepaalde deskundigheid bezitten, is er 
een plaats in de cultuurraad. 
Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
 
Gezondheidsraad 
De gezondheidsraad heeft als taak de gezondheid van de bevolking te bevorderen door beleidsinitiatieven te 
adviseren en de participatie van de bevolking aan gezondheidsacties te verhogen. Al wie hiervoor interesse 
heeft, kan zich kandidaat stellen. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
 
Jeugdraad 
De jeugdraad is het platform waar jongeren uit de gemeente mee nadenken over het jeugdbeleid in de 
gemeente. Zowel de vertegenwoordigers van de jeugdorganisaties als niet-georganiseerde jongeren hebben 
er hun plaats. De jeugdraad speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van het gemeentelijk jeugdbeleid. 
Concrete problemen waar jongeren(organisaties) mee worden geconfronteerd, komen er aan bod. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
 
Milieuadviesraad 
De milieuadviesraad (MAR) is op zoek naar milieubewuste, betrokken Boortmeerbekenaars. De MAR bestaat 
uit een groep milieubewuste burgers (zowel geïnteresseerde inwoners als afgevaardigden van verenigingen) 
die regelmatig samenkomen om het gemeentelijk natuur- en milieubeleid te bespreken. 

De MAR wil de kwaliteit van het leefmilieu in onze gemeente verbeteren. We ijveren voor het behoud en 
versterken van de natuur- en landschapswaarden in onze gemeente. We proberen milieubelastende 
ingrepen te voorkomen. We denken ook na over mobiliteit, energie en andere klimaatthema’s. 

De MAR informeert het gemeentebestuur en brengt advies uit over allerlei leefmilieuzaken. 

Heb je enige ervaring of deskundigheid over milieu-onderwerpen en wil je je inzetten voor de gemeente? 
Kan je je enkele avonden tijdens de loop van het jaar daarvoor vrijmaken en wil je meewerken aan enkele 
events zoals een zwerfvuilactie of de nacht van de duisternis? Geef je kandidatuur, met een korte motivatie,  

Meer informatie: milieudienst (015/51 11 45-optie 2 - milieudienst@boortmeerbeek.be) 
 
Noord-zuidraad 
De noord-zuidraad is de gemeentelijke adviesraad rond ontwikkelingssamenwerking. De raad is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale initiatieven, die projecten verspreid over de hele wereld 
ondersteunen, en uit individuele burgers die bekommerd zijn om de toekomst van de derdewereldlanden.  

De noord-zuidraad heeft volgende doelstellingen: 
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1. overleg en coördinatie tot stand te brengen tussen de organisaties die in Boortmeerbeek werkzaam zijn 
op het vlak van de noord-zuidproblematiek; 

2. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over en sensibiliseren voor de noord-zuidproblematiek;  
3. de bevolking van Boortmeerbeek informeren over projecten en initiatieven die in de gemeente in het 

kader van de noord-zuidproblematiek worden georganiseerd; 
4. op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen aan de gemeentelijke overheid 

betreffende het gemeentelijke beleid rond de noord-zuidproblematiek. 
Heb je interesse om hierover mee na te denken en werken, dan ben jij misschien wel de geschikte persoon 
voor de noord-zuidraad. 

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45-optie 1 – secretariaat@boortmeerbeek.be) 
 
Raad voor dierenwelzijn 
De gemeente Boortmeerbeek scoorde onlangs behoorlijk goed in een onderzoek van Gaia naar 
diervriendelijke gemeenten in de provincie. Maar dit wil niet zeggen dat men nu op zijn lauweren mag gaan 
rusten. Daarom wil de gemeente met een nieuwe adviesraad, de raad voor dierenwelzijn, een speciale focus 
leggen op dit thema. Bedoeling is om enkele malen per jaar bij elkaar te komen om samen te overleggen 
welke initiatieven kunnen worden genomen om Boortmeerbeek nog diervriendelijker te maken. Heb jij een 
hart dat klopt voor dieren, stel je dan kandidaat voor de raad voor dierenwelzijn. 

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45-optie 1 – secretariaat@boortmeerbeek.be) 
 
Seniorenraad 
Deze adviesraad adviseert het gemeentebestuur over alle problemen die senioren aanbelangen. Daarnaast 
is de seniorenraad betrokken bij de organisatie van vormingsmomenten, de jaarlijkse uitstap, enz. Zowel 
vertegenwoordigers van verenigingen als individueel geïnteresseerde burgers kunnen lid worden. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 - vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
 
Sportraad 
De sportraad is het adviesorgaan binnen onze gemeente waarin alle verenigingen, groeperingen, personen 
of organisaties, die in de gemeente actief zijn op sportgebied, gegroepeerd zijn en inspraak hebben bij het 
sportgebeuren. 

De raad treedt coördinerend op en tracht de samenwerking tussen sportverenigingen te bevorderen zowel 
op het vlak van de recreatiesport als diegenen die aantreden binnen een competitie. Op eigen initiatief of op 
verzoek van de gemeentelijke overheid kan zij advies geven inzake sportaangelegenheden, evenals over de 
planning en uitbouw van de infrastructuur die nodig is om bepaalde sporten veilig en comfortabel te 
beoefenen binnen de gemeente. 

Natuurlijk is de communicatie tussen de sportbeoefenaars en het gemeentebestuur het meest belangrijke 
element in de sportraad. Alle informatie, zowel van de gemeente naar de sportverenigingen als andersom, 
kan in de sportraad besproken worden.  

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

Wie lid wil worden van een adviesraad, kan dit door het formulier op de volgende pagina in te 
vullen en dit voor 30 april 2019 te bezorgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. Je kan dit 
uiteraard ook opsturen naar het gemeentebestuur van Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 3190 
Boortmeerbeek. Deze inschrijvingsfiche is ook terug te vinden op                                                               
https://www.boortmeerbeek.be/adviesraden. 
 
Let op! Ook personen die nu reeds in een adviesraad zetelen, moeten zo laten weten dat zij 
kandidaat zijn om opnieuw een mandaat op te nemen. Wie een vereniging vertegenwoordigt, 
zorgt ook voor een bewijs dat de vereniging hem of haar effectief voordraagt. 
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Kandidaatstelling gemeentelijke adviesraden  
 
Naam…………………………………………………Voornaam……………………………………….. 

Geboortedatum…………        ……………………… 

Straat.........................................................................................……………nr ………………………….. 

Postcode.................................... Gemeente…………………………..…………………………..…..…… 

Telefoon/GSM:…………….………… e-mailadres…………………………………………………….. 

wenst zich kandidaat te stellen voor volgende adviesraad: 

 

 Ik vertegenwoordig in de adviesraad 
volgende vereniging/project  
(naam invullen a.u.b.) 

Ik wens in de adviesraad te 
zetelen als individuele burger 
(aankruisen a.u.b.) 

cultuurraad   

gezondheidsraad niet van toepassing  

jeugdraad   

milieuadviesraad   

noord-zuidraad   

raad voor dierenwelzijn niet van toepassing  

seniorenraad   

sportraad   

De persoonsgegevens worden behandeld volgens de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer (GDPR)!  Ze worden uitsluitend gebruikt voor de werking van de adviesraden waarvoor men zich 
kandidaat stelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het college van burgemeester en schepenen  

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

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 
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