
 

Maatregelen tegen coronavirus 

Beste inwoner, 

Sinds vrijdag 13 maart 2020 om middernacht zijn er heel wat maatregelen van kracht in ons land om het coronavirus 
in te dijken, alsook in Boortmeerbeek. Na de beslissing van de federale overheid eind vorige week om nog striktere 
maatregelen te treffen, neemt ook Boortmeerbeek waar nodig aangepaste, striktere voorzorgen. Alle maatregelen 
gelden voorlopig tot en met 5 april 2020, maar kunnen mogelijk nog worden verlengd. Niet essentiële winkels blijven 
gesloten, alleen essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan en er geldt een samenscholingsverbod. Als 
gemeentebestuur beseffen we maar al te goed dat deze maatregelen een enorme invloed hebben op het dagelijkse 
leven in onze gemeente. Deze nieuwsbrief geeft een actuele stand van zaken voor aspecten die rechtstreeks met 
onze gemeente te maken hebben.  De situatie evolueert bijzonder snel wat maakt dat maatregelen soms moeten 
worden bijgestuurd. Blijf je dus,  waar mogelijk, goed informeren via alle mogelijke informatiekanalen.  

BEREIKBAARHEID VAN DE GEMEENTE- EN OCMW-DIENSTEN 

Wij nemen graag ook onze verantwoordelijkheid en proberen onze inwoners & medewerkers maximaal te 
beschermen. Daarom hebben we besloten om de gemeentelijke dienstverlening tot een strikt minimum te 
herleiden.  
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GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De eerstvolgende zitting van de OCMW- en de gemeenteraad, voorzien voor maandag 27 april 2020, zal alvast niet 
in zijn gebruikelijke vorm plaatsvinden. Momenteel wordt onderzocht of deze op digitale wijze kan worden 
georganiseerd. Zodra hierover duidelijkheid is, zal via de gemeentelijke website worden gecommuniceerd hoe de 
burger dit kan volgen. 

MARKTEN 

De wekelijkse markt op donderdag op de Dorpplaats vindt voorlopig niet plaats, alsook de verkoop van producten 
op het pleintje aan de Audenhovenlaan op zondagvoormiddag.   

SPORTHAL EN CULTUURHUIS 

De sporthal, het cultuurhuis en het buurthuis op het Lotusplein zijn momenteel gesloten voor alle activiteiten tot en met 
5 april 2020 waarna de situatie zal worden geëvalueerd.  Hier gaan dus geen activiteiten meer door. Reservaties van 

verenigingen en/of particulieren zullen kosteloos worden geannuleerd. Hoe jammer ook, maar ook de speeltuin aan 
de sporthal is niet meer toegankelijk. Dit om te vermijden dat te veel personen zich op één plaats bevinden. 
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Als gevolg van de coronacrisis zijn de gemeente- en OCMW-
diensten momenteel niet vrij toegankelijk. Zonder afspraak kan 
je niet worden geholpen.  

 Voor dringende zaken kan je een afspraak maken door 
gebruik te maken van de contactnummers hiernaast.  

 De betrokken dienst zal je zelf contacteren en indien 
noodzakelijk een afspraak maken. 

 Respecteer het uur van je afspraak 

 Er wordt gevraagd je handen te ontsmetten alvorens de 
dienst te betreden 

 Cash betalingen worden niet toegestaan 

 

 

 

Dienst Burgerzaken: 
burgerzaken@boortmeerbeek.be  
015 51 82 30 (9 – 12 uur) 
 
Sociale Dienst:  
socialedienst@boortmeerbeek.be  
015 51 11 65 (9  – 12 uur) 
 
Andere diensten:  
enkel via info@boortmeerbeek.be 
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RAVOT EN ANDERE JEUGDACTIVITEITEN 

Op basis van de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad geldt ook voor de buitenschoolse kinderopvang RAVOT 
een aangepaste dienstverlening. Enkel ouders die beiden werken in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 
voedingsnijverheid, distributie ...) of kinderen met een moeilijke thuissituatie kunnen hun kind aanmelden voor 
opvang tijdens de paasvakantie, de naschoolse opvang en de woensdagnamiddagen. De gebruikelijke opvang in 
Ravot tijdens de paasvakantie voor alle kinderen uit de gemeente vervalt. Tijdens de paasvakantie wordt dus nog wel 
opvang voorzien voor kinderen van ouders die werken in een cruciale sector of voor kinderen met een moeilijke 
thuissituatie. Ouders die in deze situatie verkeren en hun kind(eren) nog niet  hebben ingeschreven, nemen hiervoor 
tijdens de kantooruren best contact op met Ravot (T 015 50 06 80). Je kan hiervoor dus niet inschrijven via het 
gebruikelijke online-inschrijfkanaal I-School. Meer informatie vind je terug op www.ravot.be 

Ook de geplande sport- en creaweken van de dienst vrije tijd tijdens de paasvakantie zijn afgelast. De 
inschrijvingsgelden hiervan zullen op korte termijn worden terugbetaald. 

RECYCLAGEPARK GESLOTEN 

We herhalen nog even dat ook het recyclagepark gesloten blijft. De normale vuilnisophaling aan huis blijft wel 
gegarandeerd al zal EcoWerf wel voorrang geven aan de ophaalbeurten van restafval en GFT. Ook hier: check 
www.ecowerf.be voor de meest actuele informatie. Let op! Het achterlaten van vuilnis aan glas- en kledingcontainers 
is en blijft strafbaar. 

#SAMENTEGEN CORONA – HULP NODIG OF TIJD OM TE HELPEN? 

Hoewel deze crisis ons allemaal treft, is het tegelijkertijd mooi te zien hoe groot de solidariteit tussen onze inwoners 
is. Overal verschijnen witte lakens en beertjes aan de ramen, mensen melden zich spontaan aan om mondmaskers 
te maken of bieden hun diensten aan in het woon- en zorgcentrum. Hierin ligt de kracht van onze gemeenschap. 
Zorgen en omzien naar mekaar! Heb je tijd en zin om anderen te helpen door boodschappen te doen, mondmaskers 
te naaien of de hond van de buren uit te laten? De gemeente Boortmeerbeek lanceert 
https://www.impactdays.be/boortmeerbeekhelpt. Op dit platform kunnen vrijwilligers zich registreren. Vele mensen 
helpen nu al vrienden, buren, kennissen. Ook op Facebook en andere sociale media verschijnen dagelijks oproepen 
van burgers die hulp aanbieden.  Met dit nieuwe platform houdt de gemeente het overzicht om zoveel mogelijk 
mensen te kunnen helpen. Het platform wordt gratis aangeboden door Give a Day. 

 

 

 

 

 

 

 

HEB JE NOG VRAGEN? 

Actuele informatie en een overzicht van veel gestelde vragen is beschikbaar op www.info-coronavirus.be/nl/.  
Je kan ook steeds met je vragen terecht op volgende algemene nummers: 

 vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689 

 vragen over geestelijke gezondheid en psychische problemen: 106 (Teleonthaal) – www.teleonthaal.be 

 vragen over intrafamiliaal geweld: 1712 

 vragen over economie: 0800 120 33 

 vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000 

 vragen aan het gemeentebestuur stel je best via info@boortmeerbeek.be 
 

Zorg goed voor jezelf en je omgeving! 

 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 

Hulp nodig? 

Mail naar info@boortmeerbeek.be 

Bel naar 0476 68 05 19 tussen 9  en 12 uur  en van 13.30  tot 16 uur 

Ons team gaat op zoek naar een geschikte vrijwilliger via het platvorm. 

Wil je zelf helpen? 

Help eerst personen die hulp nodig hebben in je naaste omgeving (familie, buren, vrienden,..). Wil je meer doen? 
Geef je dan op als vrijwilliger. 

Dat kan via https://www.impactdays.be/boortmeerbeekhelpt 
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