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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 

 

MAMMOBIEL  

Een screeningsmammografie voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar biedt de beste kansen om borstkanker 
vroegtijdig op te sporen en zo de kans op genezing te vergroten. In deze doelgroep is immers duidelijk een daling 
van borstkankersterfte aangetoond bij vrouwen die zich tweejaarlijks preventief laten onderzoeken.  

De voorbije jaren is de mammobiel waarin deze preventieve onderzoeken kunnen plaatsvinden, al meerdere 
malen in Boortmeerbeek gepasseerd. Toch ligt de participatiegraad van vrouwen die zich lieten onderzoeken nog 
steeds merkelijk lager dan het Vlaams gemiddelde. 

Elke vrouw van 50 tot en met 69 jaar ontvangt per post een uitnodigingsbrief van het Centrum voor 
Kankeropsporing wanneer zij de laatste twee jaar geen screeningsmammografie liet nemen. De mammobiel staat 
van 29 april tot en met 20 mei 2015 op de parking van het gemeentehuis.   

Meer informatie: www.bevolkingsonderzoek.be - T 0800 60 160. 

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN – ZATERDAG 25 APRIL EN ZONDAG 26 APRIL 2015  

In onze tentoonstelling lieten Boortmeerbeekse (amateur)kunstenaars zich inspireren door 'de kleine artiest'. 
Actief creatief bezig zijn, het zélf doen, het tegemoetkomen aan de drang van een kind om te zoeken, te 
onderzoeken, te verkennen, te ervaren, te experimenteren en te doen. De dingen doen waar je erg opgetogen 
over raakt en over je eigen ding doen... De voorbije jaren is de WAK – Week van de Amateurkunsten – een vaste 
waarde geworden in het culturele landschap van Boortmeerbeek…. Dit jaar een kleine expo in alle eenvoud om 
naar op te kijken!. 

Wie ‘de kleine artiest’ wil bezoeken, kan dit op zaterdag 25 en zondag 26 april telkens van 13 uur tot 18 uur in de 
buitenschoolse kinderopvang Ravot (Ravesteinstraat 84). 

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

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 2015 – VAN ZATERDAG 25 APRIL TOT EN MET ZATERDAG 30 MEI 2015 

‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, dat is elke dag winnen! Doe van zaterdag 25 april tot zaterdag 30 mei 2015 met 
de fiets of te voet boodschappen bij een handelaar in onze gemeente, en u maakt elke dag kans op mooie prijzen! 

Wie van zaterdag 25 april tot zaterdag 30 mei 2015 bij een deelnemende handelaar winkelt, met de fiets of te 
voet, ontvangt dit jaar een sticker, die je ofwel direct kan registreren zoals vorig jaar via de website 
www.belgerinkel.be, en je direct kans maakt op één van de dagelijkse nieuwe mooie prijzen, uitgereikt over heel 
Vlaanderen. Of u kleeft deze sticker op een spaarkaart die u kunt binnenbrengen op het gemeentehuis. Daardoor 
krijgt terug iedereen de kans om deel te nemen en iets te winnen, alle inwoners, ook de inwoners die niet 
vertrouwd zijn met internet. 

En hebt u tijdens de campagneperiode nog niks gewonnen? Niet getreurd, u maakt dan nog steeds kans op de 
unieke Achielle retro-fiets en andere mooie prijzen, exclusief voorbehouden voor deelnemers in onze gemeente. 

Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel affiche, 
en bent u te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-sticker te vragen. 

De campagne met “Belgerinkel naar de Winkel” is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond 
en loopt over heel Vlaanderen. Onze gemeente is één van de 180 gemeenten die aan deze campagne deelneemt.  

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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AFGELASTING HERDENKING TRANSPORT XX – ZONDAG 26 APRIL 2015  

Zoals u mogelijk al via de media hebt vernomen werd om veiligheidsredenen besloten de jaarlijkse herdenking 
van Transport XX, voorzien op zondag 26 april 2015, ditmaal af te gelasten. De reden voor deze beslissing ligt geheel 
bij de gevolgen van de huidige terreurdreiging die het voor de politie onmogelijk maakt de nodige veiligheidsgaranties 
te bieden.  

SPEELGOEDMARKT – MAANDAG 25 MEI 2015 

Samen met de klassieke Pinksterjaarmarkt wordt op maandag 25 mei 2015 van 8.30 uur tot 14 uur voor de vierde 
maal een kinderspeelgoedmarkt georganiseerd. Deze zal worden opgesteld in de Vosweg. Let op! Deze 
speelgoedmarkt is bedoeld voor kinderen tot 14 jaar, hier 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. 

Meer informatie en inschrijven: dienst vrije tijd ( Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

SENIORENREIS – DONDERDAG 11 JUNI 2015 

Aan de senioren geven we graag al mee dat onze jaarlijkse uitstap op donderdag 11 juni 2015 zal plaatsvinden, en 
we begeven ons dit jaar naar de Voerstreek. Er zal zoals de voorbije jaren een programma voor de actieve en voor 
de minder actieve senioren zijn. In de volgende nieuwsbrieven krijgt u meer informatie over de wijze van 
inschrijving, enz. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (Tilly Heymbeeck – T 015/511145 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

ROMMELMARKT –ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2015  

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op donderdag 15 augustus 2015 tussen 8.30 uur en 16 uur in het centrum van 
Boortmeerbeek en de omliggende straten een rommelmarkt georganiseerd. Inschrijvingsformulieren kan u 
bekomen op het gemeentehuis, dienst vrije tijd of kan u downloaden via de website van de gemeente 
(www.boortmeerbeek.be). Deelnemers moeten het inschrijvingsformulier vóór 10 juli 2015 op het gemeentehuis, 
dienst vrije tijd terugbezorgen.  Vooraf inschrijven is verplicht.  Ook bewoners die voor hun huis willen 
plaatsnemen en/of handelaars die op 15 augustus 2015 open zijn, moeten dit laten weten zodat we hiermee ook 
rekening kunnen houden. 

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

INVENTARISATIE TERREINEN ASBESTPRODUCTIEAFVAL OF ASBESTDRAAILINGEN – TOT 15 MEI 2015 

In 2014 presenteerde OVAM een beleidsvisie aan de Vlaamse Regering om een versnelde afbouw van 
asbesthoudende materialen en afvalstoffen uit onze leefomgeving te realiseren. Hun aanpak om dit te realiseren 
verloopt in drie fases: inventarisatie, onderzoek en sanering. 

Tijdens de eerste inventarisatiefase hebben wij echter uw hulp nodig, omdat de terreinen met 
asbestproductieafval niet geregistreerd of gekend zijn. Als u vermoedt dat er in het verleden op een terrein 
asbestcementproductieafval of asbestcementdraailingen aangebracht werden, kunt u dit aangeven aan de hand 
van het meldingsformulier dat u op 9 april 2015 in uw brievenbus hebt gekregen. Het meldingsformulier en de 
nieuwsbrief met nuttige informatie over het project kunt u ook downloaden van de website van de gemeente en 
van OVAM.  

Het terrein dat u aanmeldt, hoeft niet uw eigendom te zijn, ook als huurder of omwonende kunt u het terrein 
aanmelden. Geef dit dan duidelijk aan en geef indien gekend de contactgegevens van de eigenaar. 

Het ingevulde meldingsformulier bezorgt u aan de milieudienst zodat wij alle meldingen kunnen verzamelen, 
nakijken en eventueel vervolledigen. Vervolgens zullen wij deze meldingsformulieren bezorgen aan een erkend 
bodemsaneringsdeskundige, aangesteld door de OVAM, zodat de volgende fases hierna opgestart kunnen 
worden.  

Het meldingsformulier moet u uiterlijk op 15 mei 2015 aan de milieudienst van onze gemeente bezorgen. 

Meer info: milieudienst (Tom Vanhove – 015/51 82 04 – milieudienst@boortmeerbeek.be) 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen 

 

 

De secretaris, De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits 
Karin Derua – Remi Serranne – Steven Michiels –  
Annick DeKeyser – Hans De Locht – Willy Cornelis 

Michel Baert 
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