
_____________________________________________________________________________________ 

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 23 mei 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 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022.  

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

OEKRAÏNE 

Ondertussen zijn er 32 Oekraïners in onze gemeente terechtgekomen, waarvan 29 sinds de crisisopvang. 16 
personen zijn ons toegewezen via Fedasil en werden ondergebracht in gemeentelijk patrimonium, waaronder 
ook 8 kinderen tussen 3 en 16 jaar. Drie (grotere) gezinnen vonden onderdak in het Cultuurhuis Oude Pastorie 
en één gezin woont in een voormalige bejaardenwoning in de Kleinveldweg in Hever. De kinderen krijgen 
onderwijs, in de voormiddag in een speciaal daarvoor ingericht Oekraïne klasje op Ravot, in de namiddag gaan 
ze naar de school waar ze zijn ingeschreven. 

Om de mensen wegwijs te maken in onze gemeente en ze te helpen met een aantal administratieve taken 
hebben we een buddy-systeem opgezet waarbij vrijwilligers deze mensen bijstaan. Het gaat dan niet om opvang 
in een particuliere woning, maar wel om het wegwijs maken in de gemeente en hulp bij het in orde brengen van 
een aantal administratieve zaken. Enkele inwoners die Oekraïense, Poolse en/of Russische roots hebben, helpen 
ons in onze communicatie met de vluchtelingen. Misschien kan jij Russisch of Oekraïens en kan je hier ook tijd 
voor vrijmaken of ken je iemand uit je directe omgeving ? Neem dan gerust even contact op via 
burgerzaken@boortmeerbeek.be of info@boortmeerbeek.be. 

De aangeboden opvangplaatsen bij particulieren worden gezien als tijdelijke opvang om mensen nadien te laten 
doorstromen naar de reguliere opvang. Opvanggezinnen worden gecontacteerd op basis van de vraag die we 
kregen vanuit de federale overheid. Aan alle gastgezinnen die zich engageerden om Oekraïners die hun land 
ontvlucht hebben op te vangen, een welgemeende dankjewel voor dit groothartig gebaar!  

Samenleven is echter niet altijd een evidentie en mensen worden geconfronteerd met situaties waar ze wel 
eens van gedachten willen wisselen of waar ondersteuning is gewenst. Er werd door de gemeente een 
coördinator-vrijwilliger aangesteld om de gastgezinnen te ondersteunen; hij neemt een brugfunctie  op en kan 
behoeften en noden in kaart brengen en opnemen.   

Meer informatie: secretariaat - 015 51 11 45 – optie 7 – info@boortmeerbeek.be 
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HULDIGING SPORT- EN CULTUURLAUREATEN & VERDIENSTELIJKE INITIATIEVEN – DINSDAG 31 MEI 2022 

Jaarlijks zet het gemeentebestuur personen die het voorbije jaar een knappe sportprestatie hebben geleverd of 
zich opvallend op de cultuurscène hebben gepresenteerd in de bloemen. Tijdens die viering is er telkens ook 
aandacht voor de ‘vrijwilliger van het jaar’. Dit jaar vindt deze huldiging plaats op dinsdag 31 mei 2022 om 19.30 
uur in de sporthal van Boortmeerbeek. Wie interesse heeft om dit evenement bij te wonen, is welkom. We 
vragen wel om jouw aanwezigheid vooraf even te melden via vrijetijd@boortmeerbeek.be. 

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

JAARMARKT EN KERMIS BOORTMEERBEEK –  ZATERDAG 4 JUNI 2022 TOT EN MET MAANDAG 6 JUNI 2022 

Ter gelegenheid van Pinksteren wordt op maandag 6 juni 2022 van 8.30 uur tot 14 
uur in het centrum  van Boortmeerbeek een jaarmarkt georganiseerd. De kermis 
zelf kan men bezoeken van zaterdag 4 juni vanaf 14 uur, zondag 5 juni van 14 uur 
tot 22 uur en maandag van 9 uur tot 22 uur. 

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

SPEELGOEDMARKT – MAANDAG 6 JUNI 2022 

Samen met de klassieke Pinksterjaarmarkt wordt op maandag 6 juni 2022 
van 8.30 uur tot 14 uur een kinderspeelgoedmarkt georganiseerd in de 
Pastorijstraat. Let op! Deze speelgoedmarkt is bedoeld voor kinderen tot 16 
jaar en er mag enkel speelgoed te koop worden aangeboden. Andere 
producten zoals (tweedehands) kinderkleding, enz. zijn niet toegelaten. Met 
het oog op een vlotte organisatie is vooraf inschrijven noodzakelijk. Dit doe 
je het liefst digitaal via vrijetijd@boortmeerbeek.be. Inschrijven kan tot en 
met 22 mei 2022. 

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

SENIORENREIS IEPER – DONDERDAG 16 JUNI 2022 

Op donderdag 16 juni 2022 organiseert het gemeentebestuur zijn jaarlijkse uitstap voor senioren, dit jaar naar Ieper. 
Aan deze uitstap kunnen alle 60-plussers uit de gemeente deelnemen. Er werd een aantrekkelijk programma 
uitgewerkt voor de actieve en de minder actieve senioren. 

VERTREK: 

 

 

 

 

PROGRAMMA:  

Voormiddag: 

 

 

 

 

 

 

Namiddag: 

 

 

 

 

 

- 07.00 uur: gemeentehuis Boortmeerbeek 
- 07.05 uur: heverplein Hever 
- 07.10 uur: Kerk Schiplaken 

 

- Aankomst met een tas koffie, knabbel en babbel 
- Actief:  bezoek aan het Flanders Field Museum 
- Minder-actief: rondrit met gids door Ieper en 

omgeving 
- Middagmaal in restaurant Yperley 

 

- Actief: stadswandeling Ieper of  bezoek aan het 
Flanders Field Museum 

- Minder-actief: rondrit met bus in Ieper en omgeving 
- Broodjesmaaltijd 
-  
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De mogelijkheid wordt voorzien om The Last Post bij te wonen. Dit is wel beperkt tot maximum 50 personen. 

De deelnameprijs voor deze uitstap bedraagt 45,00 EUR (koffie, middagmaal + 1 drankconsumptie, broodmaaltijd, 
gidsen en toegangsgelden inbegrepen). Inschrijven kan via de seniorenbonden of rechtstreeks aan het onthaal in het 
gemeentehuis tijdens de openingsuren. Inschrijven kan tot en met 30 mei 2022. 

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

SENIORENFEEST – VRIJDAG 3 JUNI 2022 

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur een feest voor senioren. Hieraan kunnen alle inwoners die 
geboren zijn vóór 1 januari 1957, vergezeld van hun partner, gratis deelnemen. Het seniorenfeest vindt plaats 
in de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek. Er is voldoende parking voorzien. 

Indien gewenst, zorgt de gemeente voor vervoer. Dan kan je de inschrijvingsstrook onderaan invullen. Vermeld 
dan ook een telefoonnummer of e-mailadres waarop we je kunnen bereiken. Enkele dagen voor het 
seniorenfeest contacteren we je om verdere afspraken te maken.   

PROGRAMMA:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zoals elk jaar zorgen we voor de nodige animatie en muziek. Dit jaar wordt de 
animatie verzorgd door Ronny Lee.  Zijn optredens zijn gericht op Nederlandse 
en Engelstalige liedjes, maar de klemtoon ligt op de ambiance! Het wordt een 
gezellige en aangename namiddag, dat staat vast. Zoals gewoonlijk is er ook 
een dansvloer aanwezig voor wie zijn beentjes wil strekken. 

INSCHRIJVEN:  

Inschrijven kan op twee manieren: 

 Je vult de strook onderaan op de laatste pagina van deze nieuwsbrief 
volledig in en bezorg deze ons terug. Dit formulier kan je afgeven aan het 
onthaal van het gemeentehuis of deponeren in de brievenbus. 

 Je vult bij voorkeur het digitale inschrijvingsformulier in dat je kan 
terugvinden op onze website www.boortmeerbeek.be. 

 In beide gevallen is de uiterste inschrijvingsdatum zondag 22 mei 2022.  

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

ROMMELMARKT – MAANDAG 15 AUGUSTUS 2022 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op maandag 15 augustus 2022 tussen 8.30 uur en 16 
uur in het centrum van Boortmeerbeek en de omliggende straten een rommelmarkt 
georganiseerd. Inschrijven doe je bij voorkeur digitaal via de website van de gemeente 
www.boortmeerbeek.be. Deelnemers moeten het inschrijvingsformulier vóór 8 juli 
2022  indienen.  Vooraf inschrijven is verplicht.  Ook bewoners die voor hun huis willen 
plaatsnemen en/of handelaars die op 15 augustus 2022 open zijn, moeten dit laten 
weten zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Ben je niet in staat om digitaal in 
te schrijven kan je per uitzondering een inschrijvingsformulier bekomen aan het onthaal 
van het gemeentehuis tijdens de openingsuren.  

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

12.00 u:  deuren open 
13.00 u:  officiële opening door burgemeester Karin Derua 
13.15 u: feestmaal met op het menu: 

 Carpaccio van rund met notensla, rucola en parmezaanschilfers 

 Jonge wortelsoep met bieslook en balletjes 

 Gevuld varkenshaasje met kampernoeliesaus, fijne groentjes en aardappelgratin 

 Luxegebakje met vers fruit + koffie 
18.00 u:  einde 
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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 de bibliotheekervaring zo aangenaam mogelijk kunnen maken. We vragen je dan ook 
graag om de enquête in te vullen en ze daarin bij te staan.  De enquête is volledig anoniem en neemt zo’n tien 
minuten van je tijd in beslag. Invullen kan tot en met eind mei 2022.  

Om je te bedanken, redden ze 1m² bedreigd regenwoud voor elke ingevulde enquête.  
Bovendien maak je kans op een van de Bongo-bonnen ter waarde van 250,00 EUR. De enquête vind je via 
www.habobib.be/gebruikersonderzoek 

 HABOBIB: ACTIVITEITEN MEI – JUNI 2022 

Joepie! In mei is het zowel Week van de Groeilamp (van 16 tot 23 mei 2022), als Boekstartdag (21 mei 2022). 
Keuze in overvloed dus. Kom jij ook een kijkje nemen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nog meer activiteiten, informatie en inschrijven: www.habobib.be/uit-agenda 
 
Misschien eerder zin in een workshop? Ook hier is er voor ieder wat wils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Week van de groeilamp - Boekstartdag ‘Op stap’ 
Zaterdag 21 mei 2022 
11.00 u – 11.50 u - Boortmeerbeek  
9 maand - 2,5 jaar en (groot)ouder 
 ‘Op stap’ neemt de allerkleinsten mee op een wondermooi avontuur met grappige 
verhalen en speelse liedjes in een eenvoudig en kleurrijk decor. In samenwerking met de 
gemeente Haacht en Boortmeerbeek. 
 

Week van de groeilamp - Boekstartdag ‘Felix zoekt geluk’ 
Zaterdag 21 mei 2022 
11.00 u – 11.40 u - Haacht 
2 tot 5 jaar en (groot)ouder 
Stap voor stap gaan we met Felix op zoek naar geluk. Spelen en je fantasie 
gebruiken, emoties delen en lachen, even nadenken en keuzes maken. Felix 
beleeft samen met zijn zus Gloria en zijn beste vriend Ami kleine en grote 
avonturen. Geluk vind je immers niet in ‘dingen’ maar in ‘mensen’. In 
samenwerking met de gemeente Haacht en Boortmeerbeek. 
 

Week van de groeilamp - Lezing ‘Rust in je gezin’ 
Maandag 23 mei 2022 
20.00 u – 22.00 u - Haacht 
Ouders van 3 tot 12-jarigen 
Samen zoeken we naar concrete handvatten om anders om te gaan met 
overprikkeling en driftbuien, maar leer je bovenal hoe je op een heel speelse manier 
het zelfvertrouwen van je kind kunt versterken. Door Nele De Ganseman, coach en 
orthopedagoog. In samenwerking met het Huis van het Kind Haacht en de Gezinsbond. 
  
 

Workshop ’Elektroniek’ 
Woensdag 18 mei 2022 
14.30 u – 16.30 u - Boortmeerbeek  
9 tot 12 jaar 
Elektronische klanken zijn niet meer weg te denken uit de muziek. Luister naar eender 
welke nieuwe composities, klassiek of pop, voorbeelden genoeg. Maar, hoe werkt dat? 
Welke principes worden er gebruikt om die klanken te maken? We ondervinden aan 
den lijve wat een loop is en hoe delay precies werkt. Onze klanken worden de 
aandrijving van een heel arsenaal robots. 
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WIL JE MEE ZETELEN IN DE ADVIESCOMMISSIE HABOBIB 

HaBoBIB is ook op zoek naar jou, inwoner van onze gemeente! Heb jij een hart voor boeken, lezen en vooral 
voor HaBoBIB in het algemeen. Dan ben jij de geknipte persoon … Dit om twee keer per jaar in hun 
adviescommissie te zetelen en mee feedback te geven over hun werking. Ze verwachten je mailtje graag via 
contact@habobib.be. Doen! 

GOOI GEEN VOCHTIGE DOEKJES IN HET TOILET 

Gewoon toiletpapier valt uit elkaar als je het doorspoelt, er blijft alleen een grijs 
papje van over. De meeste vochtige doekjes hebben echter een sterke 
vezelstructuur waardoor ze niet of maar heel traag oplossen in water. Dat zorgt er 
in de eerste plaats voor dat je toilet en septische put sneller verstopt zullen 
geraken, maar ook de pompstation en zuiveringsinstallaties zullen verstoppen. De 
schoonmaak, het herstel van de pompen en de verwerking van al dat afval kost 
handenvol geld, wat uiteraard wordt doorgerekend via ieders waterfactuur, en de 
verstoppingen kunnen zelfs lokale overstromingen veroorzaken. Sinds 1 juli 2016 
staat het pictogram hiernaast op niet-afbreekbare doekjes. Deze horen net als velletjes keukenrol, wc-
rolletjes, maandverbanden en tampons, die eveneens problemen kunnen veroorzaken, thuis in de vuilnisbak. 
Een goeie raad: in het toilet hoort alleen WC-papier, niks anders. Tenzij je graag de ontstoppingsfirma een 
plezier doet natuurlijk… 

SAMEN MAKEN WE DE MOBILITEITSSWITCH 

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Dat doen we door 
de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar 
af te stemmen. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op 
plaatsen waar er meer reizigers vertrekken of aankomen zetten 
we snellere en frequentere bus- en tramverbindingen in. Op 
minder drukke plaatsen komt er flexvervoer. Je reserveert dan 
vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of deelwagen om een 
deel van je route af te leggen. Centraal in de mobiliteitsswitch 
staat combimobiliteit. Combimobiliteit betekent dat je 
verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming 
te bereiken. Denk aan de trein, tram, bus, een deelfiets of 
deelwagen. Maar ook je eigen fiets gebruiken en wandelen 
horen erbij. Je wandelt of fietst bijvoorbeeld naar het station. 
Daar neem je de trein en dan de bus tot bij vrienden.  

Workshop ’Dash & Dot’ 
Woensdag 15 juni 2022 
14.00 u – 16.00 u - Boortmeerbeek  
6 tot 8 jaar 
Dash & Dot zijn 2 schattige robots. Dot maakt grappige geluidjes en Dash rijdt vrolijk 
rond. De robots zijn makkelijk te programmeren via een tablet. Eerst leggen we uit 
wat een robot nu eigenlijk is om daarna zelf met deze vrolijke vrienden aan de slag 
te gaan. 
 
 De bib krijgt bezoek van Laïla Koubaa 

Woensdag 29 juni 2022 
14.00 u – 16.00 u - Boortmeerbeek  
5 tot 9 jaar 
Laïla vertelt over de ontstaansgeschiedenis van ‘Azizi en de kleine blauwe 
vogel’ en leest eruit voor. Na de voorleessessie wordt een jasmijnslinger 
gemaakt. 
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Door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen, rijden er minder lege bussen 
en trams rond én worden drukke lijnen beter bediend. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, 
bedrijventerreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen. 

Tegen juli 2023 moet alles klaar zijn om de mobiliteitsswitch te maken. Intussen werken de Vlaamse overheid, 
De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de praktische uitwerking. Wat dit voor jou betekent, 
ontdek je vanaf het najaar 2022. Meer weten? Neem een kijkje op www.mobiliteitsswitch.be. 

ZORG JIJ OOK MEE VOOR ONZE BIJTJES? 

Door de klimaatveranderingen is er een groot bijensterfte en dit willen we graag proberen aan te pakken. 
De grootste bedreiging waar de bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. 
 

 Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van de natuur.  
Wanneer bijen tussen bloemen heen en weer vliegen, laten 
ze stuifmeelkorrels achter. Hierdoor kunnen planten groeien 
en zich voortplanten – van cruciaal belang voor de 
biodiversiteit. Zonder bijen zou onze voedselvoorziening in 
gevaar gebracht worden. 

 

 Zonder bijen een lege winkelkar. 
Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van de voedingsgewassen. Honingbijen, 
solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, 
appelen, braambessen, frambozen en mango's. 

 

 Wilde bijen, zweefvliegen, hommels en vlinders hebben een kleinere rol in de bestuiving bij land- en 
tuinbouw. Zij spelen een grotere rol in het behoud van de biodiversiteit van het totale openbare 
groen. Zo'n 80% van de planten, bomen en struiken wordt door hen bestoven. 

 
Hoe kan jij nu een verschil maken en de bijen helpen?  
 

Maai mei niet maand: laat je gras in mei lekker lang groeien.  
De wilde bloemen in de gazons die in mei niet gemaaid worden, zorgen elke dag voor voedsel 
voor onze bijen.  

Het is een eenvoudige manier om van je tuin een wapen te maken in de strijd tegen de klimaat- en 
milieucrisis. Langer gras waarin wilde bloemen mogen groeien, heeft vele voordelen. Het houdt meer 
vocht op, wat de verdroging tegengaat, meer koolstof en voorziet in eten voor bestuivers als bijen en 
andere nuttige insecten. Die beestjes vormen een van de pijlers van ons ecosysteem. 

 
Ook thuis kan je je tuin bij-vriendelijk inrichten. Plant verschillende nectarrijke soorten 
in perkjes en bloembakken zodat er voedsel ter beschikking is van het voorjaar tot in het 
najaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijvriendelijke bloemen: 
De beste bijenplanten hebben open bloemen met veel nectar en 
stuifmeel. Bijen zijn bijvoorbeeld verzot op kattenkruid, en hommels 
op vingerhoedskruid. Ook kruiden zijn een geweldige voedselbron, 
vooral de bloemen van bieslook, rozemarijn, tijm, salie en pimpernel. 
Oregano bevat de meeste stuifmeel en nectar. 
 

Bijvriendelijke bomen:  
Bijvoorbeeld de wilg, esdoorn, paardenkastanje, acacia en 
de linde. Deze bomen leveren veel stuifmeel en nectar die 
bijen voor hun bestaan nodig hebben. 
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een uitgebreidere lijst met bijenvriendelijke planten staat in het bijenactieplan dat Natuurpunt heeft opgemaakt voor de gemeente 
Boortmeerbeek en is terug te vinden is op de gemeentelijke website. 

 
Bouw zelf eens een bijenhotel. De ideale knutselactiviteit met je kinderen! 
In de basis is een bijenhotel heel simpel: Blokken hout met gaten erin op een zonnige plek. Meer is er eigenlijk 
niet nodig. Je vindt een stappenplan op onze website. 
 
Help je mee? Stuur gerust foto’s van jullie acties om onze bijtjes te helpen naar 
milieudienst@boortmeerbeek.be of plaats jullie acties op sociale media en tag de facebookpagina 
Gemeentebestuur Boortmeerbeek. Je kan ook volgende hashtags gebruiken #bijvriendelijkegemeente 
#boortmeerbeek#helponzebijen 
 
Meer informatie: milieudienst -  015 51 11 45 – optie 2 - milieudienst@boortmeerbeek.be 

RATTEN VOORKOMEN EN BESTRIJDEN 

Omwille van de afwezigheid van strenge winters is de bruine rat de laatste 
jaren meer aanwezig dan ook. 
Volgens het KB van 9 december 1987, is iedere eigenaar, huurder of 
gebruiker wettelijk verplicht om ratten op zijn terrein te bestrijden. De 
beste bestrijding is preventie, namelijk voorkomen dat ratten voedsel, 
beschutting en water vinden. Wanneer dat niet volstaat, kunnen klemmen 
of rattenvergif gebruikt worden. 

ENKELE TIPS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De firma Hygimasters bestrijdt vier maal per jaar in opdracht van de gemeente ratten op een 90-tal vaste 
locaties langs grachten van openbaar nut. De provincie is verantwoordelijke voor de bestrijding van ratten langs 
waterlopen van tweede categorie (meldpunt ratten: 016 26 77 90 of via  meldpuntratten@vlaamsbrabant.be 
en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) langs waterlopen van eerste categorie. 

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

  

Bijvriendelijke struiken:  
Bijvoorbeeld de vlinderstruik, struikheide, Russische salie,  braam, 
brem, baardbloem, zevenzonenboom, ... 
 
 

Bijvriendelijke vaste planten:  
Lavendel, kogeldistel, salvia-varianten, beemdooievaarsbek, 
kruipend zenegroen, … 
 
 

- Zorg voor een opgeruimde en propere omgeving in en rond de woning. 
- Laat geen etensresten of dierenvoeder rondslingeren. Voeder kippen of andere huisdieren 's morgens 

en doe dat beperkt zodat ratten ’s nachts, wanneer ze actief zijn, geen eten meer vinden. Gebruik 
vogelhuisjes om vogels te voederen en laat zeker geen brood voor hen achter. 

- Deponeer geen brood en gekookte etensresten in de compostbak/vat en zet het vat bij voorkeur op 
een harde ondergrond. 

- Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd stilstaand water. 
- Stapel brandhout en ander materiaal los van de muren en tenminste minstens 30 cm van de grond. 

Stapel dit elke 3 maanden om. 
- Dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen. 
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Straatvinken 

De gemeente sluit zich in het kader van de algemene verkeersveiligheid aan bij de actie Straatvinken Telraam. 
Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. Dat gebeurt via 
een speciale tel-tool of een papieren telformulier. Tijdens het telmoment noteren burgers gedurende één uur 
hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door hun straat passeren. Wetenschappers onderwerpen 
de resultaten vervolgens aan een analyse. Het telmoment vindt plaats tijdens de avondspits. 
Op donderdag 19 mei 2022 tussen 17 en 18 uur kan iedereen meetellen. Meer informatie hierover vind je op 
www.straatvinken.be.  Verder zoeken we bereidwillige tellers om in volgende straten een teltoestel te plaatsen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of extra info vragen via evenementen-verkeer@boortmeerbeek.be. 

 

Inschrijvingsstrook SENIORENFEEST 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

Graag duidelijk invullen en uiterlijk tegen 22 mei 2022  terug bezorgen aan de dienst onthaal of vrijetijd in het 
gemeentehuis. 
 
Naam en voornaam :…………..................……………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Naam en voornaam :…………..................………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:………………………………………………...................……………………………………....................................................... 
 
Geboortedatum (oudste partner): ………………………………………….. 
 
Geboortedatum (partner): ……………………………………………………….    Aantal personen: 1 of  2 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALLEEN INVULLEN INDIEN JE BEROEP WIL DOEN OP GEMEENTELIJK VERVOER: 
 

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

 

 
 
 
 

 
 

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 

Boortmeerbeek:  
Audenhovenlaan – Beringstraat (zone 30), 
Heverbaan, Laarstraat, Langestraat, 
Rijmenamsebaan, Wespelaarsebaan. 
 
 

Hever:  
Bieststraat Hever, Hoogstraat, Stationsstraat. 
 
 
 

Schiplaken:  
Bieststraat Schiplaken, Burggraaf Terlindenlaan, 
Rijkenhoekstraat, Slagveldweg, Venstraat, 
Zevenbunderweg. 
 
 
 

http://www.straatvinken.be/
mailto:evenementen-verkeer@boortmeerbeek.be

