
_____________________________________________________________________________________ 

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 31 mei 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. 

SLUITINGSDAGEN GEMEENTELIJKE DIENSTEN 

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op donderdag 13 mei 2021, vrijdag 14 mei 2021 en maandag 24 mei 
2021.  

SKATEWORKSHOPS VOOR 9- TOT 18-JARIGEN 

Leuk nieuws: de Sportregio organiseert elke woensdag in mei skateworkshops. Op 
woensdag 26 mei 2021 is Boortmeerbeek aan de beurt. 
Tijdens deze skate-initiatie leer je de eerste kneepjes van het vak onder begeleiding 
van een ervaren monitor.  
Eigen skateboard en veiligheidsuitrusting mag je meebrengen maar is zeker niet nodig.  
Wij zorgen dat er voor iedereen voldoende materiaal aanwezig is. 

Praktisch: 

 Waar: Sporthal Boortmeerbeek  
 Prijs: 5 euro  
 Inschrijven is verplicht via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be vanaf 17 mei 2021 om 18 uur. 
 Deze skate-initiatie is onder voorbehoud van de coronamaatregelen die gelden op dat moment. 

We organiseren 3 sessies voor verschillende leeftijdsgroepen: 

 Sessie 1: 13 tot 14.30 uur: initiatie voor kinderen van 9 tot 12 jaar 
(geboren in 2012 tot 2009) 
 Sessie 2: 14.45 tot 16.15 uur: initiatie voor tieners van 12 tot 14 jaar 
(geboren in 2008 tot 2006) 
 Sessie 3: 16.30 tot 18 uur: tips en tricks voor 14- tot 18-jarigen (geboren 
in 2005 tot 2003) die al ervaring hebben met skaten. 

Opgelet: Per sessie zijn maximum 10 deelnemers mogelijk. Schrijf je dus 
snel in! 

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

  

Pastorijstraat 2   
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INSCHRIJVINGEN SPORT- EN THEMAWEKEN ZOMERVAKANTIE & RAVOT 

Na een pittig coronajaar kijken we met z’n allen uit naar de zomer. Ook deze zomer mag de jeugd in Boortmeerbeek 
rekenen op een goedgevuld aanbod vanuit de dienst vrije tijd en Ravot. We engageren ons om aan zoveel mogelijk 
kinderen en gezinnen opvang te bieden tijdens de zomervakantie in veilige omstandigheden zonder het speelplezier 
uit het oog te verliezen. Het is echter geen aanbod zoals we dit ooit kende. Daarvoor is het coronavirus nog 
onvoldoende in bedwang. Enkele beperkingen zijn dus helaas nodig. We voorzien gedurende de ganse zomer een 
aantal vrije plaatsen voor noodopvang. Ouders die hier laattijdig gebruik van moeten maken, nemen met de 
betreffende dienst contact op. Als de coronacijfers het ons toelaten breiden we de groepen nog uit. Op dat moment 
worden mensen die op de reservelijst staan, gecontacteerd. 
 
JEUGDACTIVITEITEN GEMEENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Themaweek  
Een week lang ontdekken, spelen, bewegen en 
knutselen rond één bepaald thema. Dat is de 
themaweek!   Een plek om samen met andere 
leeftijdsgenoten te knutselen en op een speelse en 
creatieve manier begeleid op  ontdekkingstocht te 
gaan. 

 

Creatief, sport en spel  
Tijdens deze weken organiseren we voor de kleuters 
van 4 en 5 jaar (geboortejaar 2016 -2017) tal van 
sport- en speldisciplines die afgewisseld worden met 
een aantal ontspanningsactiviteiten zoals knutselen, 
tekenen, liedjes zingen, …  
 

 

Sportweek 
De sportweken zijn omnisportkampen voor 6- tot 12- 
jarigen. Dit wil zeggen dat kinderen onder 
begeleiding kennismaken met een brede waaier aan 
sporten: balsporten, tennis, turnen, baseball,…  
 

 

SWAP voor tieners  
Staat voor superfantastische, dolkomische en 
spetterende activiteiten , tijdens deze 
zomervakantie  zorgen we voor een extra aanbod 
voor de tieners in Boortmeerbeek. Onder de vlag 
van ‘SWAP’ kunnen tieners zich inschrijven voor een 
aanbod op maat van hun interesses.  

 

datum # locatie prijs

5-9 juli 2021 50 kleuterschool/lagere school 60 EUR

12-16 juli 2021 50 kleuterschool/lagere school 60 EUR

2-6 augustus 2021 25 kleuterschool 60 EUR

9-13 augustus 2021 50 kleuterschool/lagere school 60 EUR

16-20 augustus 2021 50 kleuterschool/lagere school 60 EUR

Creatief Sport & Spel (4-5 jarigen) 

datum programma leeftijd # locatie prijs

2-6 augustus 2021 Upcycling 6-12 jarigen 25

lagere 

school 60 EUR

2-6 augustus 2021 Sport- en avonturenswap week 12-16 jarigen 50 sporthal 120 EUR

23-27 augustus 2021 Bouwweek 6-14 jarigen 100 sporthal 60 EUR

THEMAWEEK

datum # locatie prijs

5-9 juli 2021 100 sporthal 60 EUR

12-16 juli 2021 100 sporthal 60 EUR

16-20 augustus 2021 100 sporthal 60 EUR

Sportweek (6-12 jarigen) 
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Goed om weten: 

 Je kan elk kind voor maximum twee weken inschrijven voor het aanbod van sport- of themaweken.  

 10- en 11-jarigen die zijn ingeschreven voor een sport- of themaweek kunnen in diezelfde week niet 

deelnemen aan de SWAP activiteit. 

 De inschrijvingen starten op maandag 17 mei 2021 vanaf 18 uur via de gemeentelijke webshop 

https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be.  

 Vroeger inschrijven is niet mogelijk. 
 

Meer informatie: dienst vrije tijd – 015 51 11 45 (optie 5) – vrijetijd@boortmeerbeek.be 
 
ACTIVITEITEN RAVOT 

 
Goed om weten: 
 

 Je kan elk kind voor maximum vier weken inschrijven voor het aanbod van Ravot.  

 We gaan ervan uit dat er ook deze zomer per week groepen gemaakt worden met een maximum aantal 
verschillende kinderen per groep. Om voor zoveel mogelijk kinderen opvang te bieden (en te vermijden 
dat een kind dat slechts één dag komt, de rest van de week een plaats voor een ander kind inneemt), is 
inschrijven enkel mogelijk voor een ganse week.  

 Je betaalt voor een ganse week, ongeacht hoe vaak je tijdens die week van de opvang gebruik maakt. Er 
volgen geen boetes indien je niet van de opvang gebruik maakt.  

 Uitzondering is enkel mogelijk voor kinderen geboren in 2018 of 2017 en voor wie een ganse dag opvang 
te lang is. Indien je hiervan gebruik wil maken, schrijf je je kind voor een ganse week in en neem je contact 
met Ravot op om te bekijken welke dagen enkel halve dag opvang nodig is, zodat dan ook een halve dag 
gefactureerd kan worden. 

 Inschrijven kan vanaf maandag 17 mei vanaf 18 uur via http://www.i-school.be/login. Is jouw kind nog niet 
geregistreerd op Ravot? Neem dan eerst contact op via ravot@ocmwboortmeerbeek.be of 015 50 06 80.  

 
Meer informatie: BKO Ravot  – 015 50 06 80 – ravot@ocmwboortmeerbeek.be 
 
 
 

datum programma # locatie prijs

1-2 juli 2021 skate/bubble voetbal/archery tag/… 50 sporthal 50 EUR

6 juli 2021

Urban escape stadspel te Mechelen en 

wacky street golf 50 sporthal 30 EUR

13 juli 2021 Lasershooting/paintball 50

The Gathering 

Schiplaken 30 EUR

17 augustus 2021 The shelter kano: Diest – Langdorp 30

afspraak station 

Boortmeerbeek 30 EUR

30-31 augustus 2021 Freerunning/graffiti/… 50 sporthal 50 EUR

SWAP (10-16 jarigen)

datum pagadders (°2018-2016) ravotters oranje (°2015-2013) ravottters geel (°2012 -2009) # locatie

1-2 juli 2021

5-9 juli 2021 Op blote voeten Indianen Wie is de mol? 80 Ravot

12-16 juli 2021 Toveren Later als ik groot ben Vloek van de Farao 80 Ravot

19-23 juli 2021 Ridders en princessen Creatief met alle materialen Creatief met alle materialen 80 Ravot

26-30 juli 2021 Op reis Vloek van de Farao Levensechte gezelschapsspelen 80 Ravot

2-6 augustus 2021 Ik zie, ik zie, wat jij niet voelt Detectives James Bond 80 Ravot

9-13 augustus 2021 Mini-muzikanten Stoere avonturiers Trends, hypes en blingbling 80 Ravot

16-20 augustus 2021 Boven en onder de grond Fluo Avonturiers 80 Ravot

23-27 augustus 2021 Robotten Hip hip en blingbling Toveren 80 Ravot

30-31 augustus 2021

Ravot gesloten

Ravot gesloten

Aanbod RAVOT voor 2,5 tot 12-jarigen

https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/
http://www.i-school.be/login
mailto:ravot@ocmwboortmeerbeek.be
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VERWIJDER OVERHANGENDE TAKKEN OVER DE OPENBARE WEG 

In de lente hebben de meeste bomen en struiken weer een nieuwe groeischeut gekregen. De natuur zet zijn beste 
beentje voor en alles staat weer dik in het groen. Het gevolg is dat sommige voetpaden en straten moeilijk 
begaanbaar zijn door overhangende takken. Om beschadiging aan wagens te vermijden en ook voor de 
verkeersveiligheid is het belangrijk dat inwoners de takken die vanuit hun tuin over het voetpad, fietspad of de rijweg 
hangen, verwijderen. Ook takken die over voetwegen groeien  moeten verwijderd worden. Extra aandacht geef je 
uiteraard aan takken die voor verkeersborden groeien en takken die in de elektriciteitsdraden hangen. De eigenaar 
dient hiervoor namelijk zelf in te staan. Wanneer we vaststellen dat er problemen zijn, kan een aanmaning worden 
verstuurd. Reden te meer om hier de nodige aandacht aan te besteden.  

AFVAL VERMINDEREN IN HUIS EN TUIN: ECOWERF ORGANISEERT GRATIS ONLINE INFOSESSIES IN MEI 

EcoWerf organiseert, in samenwerking met Vlaco (Vlaamse compostorganisatie), online sessies die je kunnen helpen 
om minder afval te produceren of om het een nieuwe 
bestemming te geven.  

De sessies vinden telkens plaats van 19 uur tot 20.30 uur via 
Zoom.  
Net als meer dan 500 inwoners die vorige maanden deelnamen 
aan 22 infosessies, krijg ook jij de kans om je te laten inspireren 
over verschillende thema’s: het gaat om allerlei sessies over het 
voorkomen van voedselverlies en (kringloop)tuinieren. 
Bekijk zeker eens het aanbod:  
https://www.ecowerf.be/afval-verminderen-in-huis-en-tuin-
gratis-online-infosessies-0. 
Wens je deel te nemen? Inschrijven kan via een mail naar 
afvalpreventie@ecowerf.be. Je krijgt nadien een bevestigingsmail en je ontvangt een Zoom-link vlak voor aanvang. 
Inschrijving is gratis maar als je je inschrijft, rekenen we er wel op dat je deelneemt. 
 

Meer informatie of inschrijven : mail naar afvalpreventie@ecowerf.be 

SAMENAANKOOP REGENWATERTONNEN 

De voorbije zomers werden gekenmerkt door hittegolven en langdurige periodes 
van droogte. Lokale besturen waren genoodzaakt tot het afkondigen van 
besparende maatregelen voor het gebruik van grond- en leidingwater. Een 
verhoogde bewustwording dat drinkbaar water een schaars en kostbaar goed is, 
in combinatie met een gerichte aanpak voor het hergebruik van regenwater, is 
noodzakelijk om deze problemen in de toekomst het hoofd te bieden.  
 
Het regenwatertonnenproject biedt een laagdrempelige oplossing voor het 
opvangen en hergebruiken van regenwater. Een werkgroep van inwoners uit 11 
gemeenten organiseert een samenaankoop, die het voor iedereen mogelijk maakt 
om extra voordelig te investeren in het plaatsen van een bovengrondse (kunststof) 
regenwaterton. Kopers van een regenwaterton kunnen ervoor kiezen om deze zelf 
te installeren, maar kunnen indien gewenst ook beroep doen op de 
arbeidersploegen van sociale werkgever IGO voor de levering en de plaatsing. 
Vanaf 10 mei 2021 zal er duidelijkheid zijn over de leverancier en de producten die 
worden aangeboden en kan je een regenton bestellen via de website: 
www.interleuven.be/regenwatertonnen 

Meer informatie: milieudienst – 015 51 11 45 (optie 3) – milieudienst@boortmeerbeek.be 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ecowerf.be/afval-verminderen-in-huis-en-tuin-gratis-online-infosessies-0
https://www.ecowerf.be/afval-verminderen-in-huis-en-tuin-gratis-online-infosessies-0
mailto:afvalpreventie@ecowerf.be
http://www.interleuven.be/regenwatertonnen
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ECOWERF HAALT ASBEST OP AAN HUIS 

In Vlaamse huizen en gebouwen zit nog veel asbest. De Vlaamse regering 
streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook EcoWerf wil samen 
met de lokale besturen haar steentje bijdragen om asbest op een veilige en 
verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. Daarom organiseert 
EcoWerf met behulp van subsidies van de Vlaamse regering de ophaling van 
asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan. 

EcoWerf focust hierbij op asbest toegepast in dakbedekking, die beperkt is 
tot een dakoppervlakte van 150 m². EcoWerf aanvaardt enkel gebonden 
asbest zoals (golf)platen en asbestleien. Ongebonden (losse) asbest, 

bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, is niet toegestaan: hiervoor kan je terecht bij een 
erkend bedrijf (raadpleeg www.ovam.be/omgaan-met-asbest). Voor gebonden asbest kan jij als inwoner van het 
werkingsgebied van EcoWerf gebruik maken van de nieuwe dienstverlening, maar ook lokale besturen, verenigingen, 
kmo's en scholen komen in aanmerking.  

 Hoe verloopt de aanvraag en ophaling van asbest? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De OVAM subsidieert dit project van EcoWerf en betaalt de kosten voor de ophaling en de verwerking. Dankzij 
die subsidie betaal je als inwoner slechts 30 euro per asbestzak: dit bedrag is vastgelegd door de OVAM en geldt 
in heel Vlaanderen. Elk gezin kan gebruik maken van maximaal 5 asbestzakken per jaar. Hou er rekening mee 
dat het aantal aanvragen dat EcoWerf kan behandelen beperkt is en dat het project gedurende 3 jaar loopt.  
Per jaar kan je maximaal 5 asbestzakken laten ophalen aan huis via EcoWerf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je vult vanaf 17 mei 2021 het aanvraagformulier in op www.ecowerf.be.  
o De effectieve ophalingen beginnen vanaf 17 juni 2021 
o Je kan geen aanvraag doen voor 17 mei 2021 

 De asbestcoach van EcoWerf neemt contact met je op en plant een huisbezoek in.  
o De asbestcoach komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige 

afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken.  
o Verder spreekt de asbestcoach ook af waar de zakken veilig en goed bereikbaar moeten 

aangeboden worden voor ophaling en legt de ophaaldatum vast.  
 Op de afgesproken datum komt een ophaalwagen van EcoWerf de asbestzakken ophalen en 

vervoert deze veilig naar de gespecialiseerde verwerker. 
 

Grotere volumes: 
 Je contacteert daarvoor best een private 

asbestophaler of -verwijderaar.  
 Het blijft ook steeds mogelijk om gebonden 

asbest af te leveren op het EcoWerf-
recyclagepark. 

Maak een afspraak via 
https://ecowerf.mijnrecyclagepark.be.  

Het is verplicht om je asbest op het 
recyclagepark verpakt aan te leveren 
in doorzichtige plastic folie van 
minstens 0,1 mm. 

 

Meer informatie: 
 Op www.ecowerf.be vind je alle 

informatie over de ophaling van asbest 
aan huis. Je vindt er ook een lijst met 
veelgestelde vragen (FAQ’s). 

 Neem zeker ook een kijkje op de website 
van de OVAM (www.ovam.be/omgaan-
met-asbest) voor meer informatie over 
het veilig verwijderen van asbest.  

 Telefonisch via 0800 97 0 97 

 

http://www.ovam.be/omgaan-met-asbest
http://www.ecowerf.be/
https://ecowerf.mijnrecyclagepark.be/
http://www.ecowerf.be/
http://www.ovam.be/omgaan-met-asbest
http://www.ovam.be/omgaan-met-asbest
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ZWERFKATTEN 

Zwerfkat gespot? Verwittig dan zo snel mogelijk het 
Dierenopvangcentrum Zemst. Het opvangcentrum heeft een 
overeenkomst met de gemeente om zwerfkatten te vangen, te 
steriliseren, indien mogelijk voor adoptie op te nemen (kittens en tamme 
zwerfkatten) of terug uit te zetten na een gezondheidscheck. Je kan hen 
bereiken via 015 14 07 70 of www.dierenopvangcentrumzemst.be. 

Je kan al veel ongewenste nesten voorkomen door ook je huiskat te laten 
steriliseren. Elke kat die sinds 1 augustus 2014 werd geboren zou 
gesteriliseerd moeten zijn, tenzij ze minder dan vijf maanden oud is, ook 

als ze niet wordt weggegeven of verkocht. 

Meer informatie: Dierenopvangcentrum Zemst – 015 14 07 70 – www.dierenovangcentrumzemst.be 

STRAATVINKEN: TEL MEE HET VERKEER !  

De gemeente Boortmeerbeek heeft zich ingeschreven voor het 
straatvinken project, waarbij op verschillende plaatsen het verkeer 
en de verkeersdrukte gemeten wordt. Vanaf 22 april 2021 kunnen 
burgers zich inschrijven om op donderdag 20 mei tussen 17 en 18 uur 
in hun straat het verkeer te tellen. De jaarlijkse verkeerstelling maakt 
voor het eerst deel uit van de ‘Week van de Straat’. Meten en 
inspireren is de opzet van deze week van acties voor meer leefbare 
straten.  

Vink dus op donderdag 20 mei 2021 aan hoeveel voetgangers, 
fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren. Tel één 
uurtje, van 17 tot 18 uur. Iedereen in Vlaanderen kan mee tellen. 
Wetenschappers onderwerpen de resultaten aan een analyse en 
berekenen jaar na jaar of je straat op de goede weg is. De 
telresultaten bieden waardevol materiaal voor hun mobiliteitsbeleid. 

Je kan gebruikmaken van het papieren telformulier of de online ‘teltool’, die te vinden is op 
www.straatvinken.be. Een papieren exemplaar van de ‘teltool’ kan je ook afhalen aan het onthaal van het 
gemeentehuis tijdens de openingsuren. Wil je een idee krijgen van de leefbaarheid van je straat? Doe dan ook 
mee met straat-O-sfeer bevraging via www.straatvinken.be/straatosfeer.      

Meer informatie:  

OPROEP KANDIDATEN WERKGROEP BIJEN 

Bijen zijn van cruciaal belang voor de mens. De land- en tuinbouw zijn voor een belangrijk deel aangewezen op 
natuurlijke bestuiving. Daarnaast zijn bijen belangrijk voor de voortplanting van inheemse planten. Bijensterfte 
neemt wereldwijd alarmerend toe. Het gaat hierbij zowel om de honingbij en hommel als om de solitaire 
bij.  Omdat de gemeente een belangrijke rol kan spelen om de biotopen in de gemeente te verrijken en 
bijenvriendelijk te beheren, werd beslist om het charter bijenvriendelijke gemeente te ondertekenen en om 
door Natuurpunt op basis van onder meer terreininventarisatie een bijenplan te laten opstellen.  
De volgende stap is het oprichten van een bijenwerkgroep die helpt met het opstellen van een concreet 
actieplan. Het doel is te zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving en door goede voorbeelden inwoners, maar 
ook bedrijven, scholen, organisaties en landbouwers aan te zetten tot bijenvriendelijke initiatieven. 
Heb je interesse om je kennis, ervaring, en ideeën te delen? Stel je dan kandidaat bij de milieudienst via 
onderstaande coördinaten. 

Meer informatie: milieudienst – 015 51 11 45 (optie 3) – milieudienst@boortmeerbeek.be 

 
 
 
 
 

http://www.dierenopvangcentrumzemst.be/
http://www.straatvinken.be/
http://www.straatvinken.be/straatosfeer
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
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WEEK VAN DE GROEILAMP : 16-23 MEI 2021 

De gekende Week van de Opvoeding steekt in een spiksplinternieuw jasje. De groeilamp is het nieuwe symbool 
van de campagne waarbij ‘opgroeien’ in de kijker wordt gezet. Omwille van de pandemie voorzien we dit jaar 
een coronaproof aanbod met een leuke wandeling voor het hele gezin 
en enkele boeiende vormingen voor (groot)ouders. 

- Maandag 17 mei  2021  van 20 tot 21.30 uur: Webinar 
‘Hoogsensitief ouderschap’ door Bieke Geenen 
Gratis, inschrijven verplicht via www.habobib.bibliotheek.be 

- Dinsdag 18 mei 2021 van 20 tot 21.30 uur: Webinar ‘Mijn 
leven als superheld’, werken aan veerkracht bij kinderen door 
Liv Leeman 
Gratis, inschrijven verplicht via www.huisvanhetkindhaacht.be 

- Zaterdag 22 mei 2021 van  10.30 tot 12 uur. Workshop 
@HaBoBIB Haacht ‘Slaaprituelen’ door Anja Copejans (auteur 
van de boekenreeks Lou) 

- Gratis, inschrijven verplicht via www.habobib.bibliotheek.be 
(online indien een fysieke bijeenkomst niet toegelaten is) 

- 8-31 mei 2021: Warme William wandeling 
Wandelkaart en antwoordformulier via www.huisvanhetkindhaacht.be, GC Den Breughel, OCMW 
Haacht, HaBoBIB en vrijetijdscomplex Den Dijk 
Gratis, vertrek aan pastorie Wakkerzeel (5.5km) 

Meer informatie: https://www.habobib.bibliotheek.be/ 

MAAI MEI NIET 

De gemeente doet mee aan de actie "Maai Mei Niet" in het kader van 
de opmaak van haar bijenplan.  Volgende grasvelden zullen deze 
maand niet gemaaid worden : Pleintje Laar, Planetenwijk, Station 
Boortmeerbeek, Tennis Lievekensbossen, HaBoBIB, Audenhovenlaan, 
De Steen Molenbeekstraat, Weerstandstraat + rondpunt achter 
kerkhof, Cultuurhuis, Kantoorstraat, Vijver Ravestein. 

Door minder te maaien vinden bijen en vlinders meer voeding, 
waardoor ze meer planten en bloemen kunnen bestuiven, wat dan 
weer goed is voor de biodiversiteit in onze tuinen, parken en 
bermen. Minder vaak maaien maakt je terrein ook minder kwetsbaar 
bij lange droogte. Een langere grasmat met meer wilde bloemen en 
planten is ook uitstekend voor het klimaat, omdat het zorgt voor een 
betere koolstofopslag in de grond. Doe thuis ook mee en maai de hele maand mei (een deel van) je gazon niet 
of minder. Tel daarna de bloemen en kom jouw persoonlijke nectarscore te weten. Minstens 10 procent van 
Vlaanderen bestaat uit tuin, dat is evenveel als onze oppervlakte bos. Daar zit dus heel wat potentieel in om de 
biodiversiteit een handje te helpen door je tuin natuurvriendelijk in te richten.  
Lees alles over project op https://maaimeiniet.be.   
Maai Mei Niet is een project van Knack, met o.a. de steun van KULeuven/Mijn Tuinlab, Bond Beter Leefmilieu 
en Velt. 

 Meer informatie: milieudienst – 015 51 11 45 (optie 3) – milieudienst@boortmeerbeek.be 

GEBETEN DOOR JEUGDBOEKEN? KINDER- EN JEUGDJURY VOOR 12- TOT 14-JARIGEN ZOEKT BEGELEIDER 

Vanaf volgend schooljaar breidt HaBoBIB de KJV-werking uit met groep 5. Die is geknipt voor 12- tot 14-jarige 
lezers. Deze leukste leesclub van het land zoekt nog een vrijwilliger-ondersteuner. Om mee de genomineerde 
titels te lezen. Om de inhoud van deze boeken op een ludieke manier met de jonge juryleden te bespreken. Om 
samen een mening te vormen. 
Ben jij gebeten door jeugdboeken? Wil je wat tijd vrijmaken om jouw enthousiasme te delen met gelijkgezinde 
jongeren? Geef dan een gil via scholen@habobib.be    
 
 

http://www.habobib.bibliotheek.be/
http://www.huisvanhetkindhaacht.be/
http://www.habobib.bibliotheek.be/
http://www.huisvanhetkindhaacht.be/
https://maaimeiniet.be/
mailto:scholen@habobib.be
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MASTERPLAN: WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR JOUW MENING 

In navolging van de omgevingsanalyse, goedgekeurd eind 2019, zijn we gestart met de opmaak van een 
masterplan Boortmeerbeek. 
Dit masterplan, dat gericht is op kernversterking, open ruimte, trage verbindingen en een leefbare 
dorpskern,  zit in een voorontwerp, waarvan we nu de mening vragen van onze inwoners. 
Via de link www.boortmeerbeek.be/masterplan-boortmeerbeek kan je de bevraging raadplegen en je mening 
doorgeven. 
We hopen alvast op een grote respons. 

VACATURE: DESKUNDIGE TECHNISCHE DIENST – INFRASTRUCTUUR EN GEBOUWEN 

Het gemeentebestuur Boortmeerbeek is op zoek naar een nieuwe collega, deskundige technische dienst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Voor de volledige functiebeschrijving en meer informatie over bovenstaande selectieprocedure 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 15 mei 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

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. 

 

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. 

 


