
_____________________________________________________________________________________ 

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 

GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD  

De zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad vinden aansluitend aan elkaar op dezelfde dag plaats. De volgende 
maal is dit op maandag 29 april 2019 vanaf 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de OCMW- en 
de gemeenteraad zijn openbaar.  Wil je graag de agenda van deze raden ontvangen, dan kan je je abonneren op de 
elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente (www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven).  

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 22 april en woensdag 1 mei 2019. 

VERKIEZINGEN – ZONDAG 26 MEI 2019 

Op zondag 26 mei 2019 vinden er in België federale (Kamer van Volksvertegenwoordigers), regionale (Vlaams parlement) 
en Europese verkiezingen (Europees parlement) plaats. In Boortmeerbeek zullen er 9.650 kiezers hun stem uitbrengen. 
Het stemmen gebeurt op elektronische wijze. U kan uw stem uitbrengen tussen 8 uur en 16 uur. Begin mei zal u uw 
oproepingsbrief ontvangen waarop vermeld staat welk stembureau u is toegewezen. Alle 12 stembureaus bevinden zich 
in de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek.  

In België geldt de stemplicht. Kan u de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau om uw stem uit te brengen, 
dan kan u het attest van verhindering bezorgen aan de dienst bevolking samen met uw oproepingsbrief óf toch stemmen 
door een volmacht te geven. U kan deze volmacht aan elke andere kiezer geven. Deze kiezer moet dan wel gaan stemmen 
in het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat. Let op! Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. 

Om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever moet de volmachtdrager de dag van de 
verkiezingen in het bezit zijn van het ingevulde en ondertekende volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen 
oproepingsbrief en zijn eigen identiteitskaart. Het volmachtformulier kan u downloaden via de website 
verkiezingen.fgov.be of afhalen bij de dienst bevolking, die eveneens aanvullende toelichting kan geven. Wenst u geen 
volmacht te geven, dan kan u het attest van verhindering binnenbrengen bij de dienst bevolking tot en met 24 mei 2019. 

De onmogelijkheid moet worden aangetoond met volgende attesten: 
- een medisch attest bij ziekte of medische redenen 
- een attest van de werkgever bij beroeps- of dienstredenen 
- een attest van de onderwijsinstelling bij studieredenen 
- een attest van de inrichting bij een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel 
- een attest van de religieuze overheid bij geloofsovertuiging. 

Bij een verblijf in het buitenland wegens vakantie wordt de onmogelijkheid vastgesteld door de burgemeester, na 
voorlegging van de nodige bewijsstukken of op basis van een verklaring op eer als u geen bewijsstuk kan voorleggen. Ook 
bij de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger levert de burgemeester een attest af. 
Opdat de attesten van de burgemeester nog op tijd getekend kunnen worden, moeten deze ten laatste op 22 mei 2019 
worden aangevraagd. 

Meer informatie: verkiezingen.fgov.be of dienst burgerzaken (T 015/51 82 30 – e-mail: bevolking@boortmeerbeek.be) 

SPORTSNACKS – VANAF DINSDAG 23 APRIL 2019 

Ook dit jaar kunnen kinderen uit het 1e, 2e en 3e leerjaar na schooltijd proeven van verschillende sporten. Deze 
sportsnacks worden telkens op dinsdag tussen 16.45 uur en 17.45 uur in Ravot georganiseerd. De eerste vindt plaats op 
dinsdag 23 april 2019, de laatste op dinsdag 11 juni 2019. Voor deze sportsnacks zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Snel inschrijven is dus de boodschap! 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (www.ravot.be – T 015/50 03 80) of Griet Janssens 
(sportfunctionaris – T 015/51 11 45-optie 4) 
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BEGIN TO RUN – VANAF DINSDAG 23 APRIL 2019 

Op dinsdag 23 april 2019 gaat Begin to Run opnieuw van start aan de sporthal. Joggen is een aanrader voor iedereen die 
op een goedkope en ontspannende manier aan sport wil doen. Daarom wordt dit initiatief georganiseerd waarbij 
iedereen, ongeacht leeftijd en conditie, kan deelnemen aan een joggingprogramma waarin je in 10 weken 5 km kan 
joggen. De lessen zijn gratis en vinden plaats op dinsdag en vrijdag vanaf 19.30 uur. De laatste les is op vrijdag 28 juni 
2019. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (Griet Janssens – T 015/51 11 45-optie 4 - vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

BUITENSPEELDAG – WOENSDAG 24 APRIL 2019  

Op woensdagmiddag 24 april 2019 is het weer zover: Buitenspeeldag! Van 13 uur tot 17 uur zijn alle kinderen en jongeren 
van harte welkom aan de sporthal. Ketnet, Kzoom en Nickelodeon zullen er vooraf heel wat reclame voor maken en 
zetten hun uitzending die dag ook tijdelijk op stop. 

En zoals altijd is er niet alleen de speeltuin waar naar hartenlust kan worden gespeeld, er zullen ook weer springkastelen, 
hindernissenparcours, fietsparcours, grime, kinderanimatie, enz. zijn. En ook dit jaar zal er een voetbaltornooi worden 
georganiseerd voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Boortmeerbeekse scholen. Hiervoor zal de beker 
van Boortmeerbeek voor scholen worden uitgereikt. 

Opgelet! Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de opvang van het kind. Kinderen komen onder begeleiding 
van een volwassene. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (vrijetijd@boortmeerbeek.be – T 015/51 11 45-optie 4) 

VORMING ‘OPRUIMEN MAAKT GELUKKIG’ – WOENSDAG 24 APRIL 2019  

‘Ontspullen’ lijkt een trend, maar er zit meer achter. Met minimaliseren ga je zelfs nog verder dan het materiële. Het is 
een proces van zelfbewustwording. Door al het overbodige uit je leven te schrappen, worden je doelen en prioriteiten 
duidelijker. Je creëert tijd én ruimte voor wat voor jou écht belangrijk is. De tijd die je in de plaats krijgt, kan je besteden 
aan leuke ervaringen met vrienden, kinderen, familie… Resultaat: een huis en een leven met meer rust, minder afleiding, 
minder opruim, meer en sneller terugvinden. Annelies Mentink zet je met deze interactieve lezing op woensdag 24 april 
2019 om 19.30 uur op weg. Dit alles vindt plaats in het GC Den Bussel in Keerbergen (Haachtsebaan 54). De deelnameprijs 
bedraagt 14,00 EUR. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis 

BOORTMEERBEEK WORDT FAIRTRADE! – START TREKKERSGROEP - DONDERDAG 25 APRIL 2019 

Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd om te streven naar een erkenning als Fair Trade Gemeente. Een Fair Trade 
Gemeente draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de 
duurzame producent in het Noorden. In elke Fair Trade Gemeente is een trekkersgroep actief, die enkele malen per jaar 
samenkomt om de evolutie van de Fair Trade in de gemeente op te volgen.  

Ook in Boortmeerbeek hebben we nood aan Fair Trade-trekkers. Wie hiervoor interesse heeft, is welkom op de 
startvergadering van deze trekkersgroep op donderdag 25 april 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis. 

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45-optie 1 – e-mail: secretariaat@boortmeerbeek.be) 

KLIMAATACTIESTAND - VRIJDAG 26 APRIL 2019  

Dat de klimaatopwarming verandering vraagt, weten we allemaal. Maar veranderen is niet altijd even eenvoudig. Wij 
zijn gewoontedieren, onze drukke levens laten veranderingen niet zomaar toe. Zeker als de lokale oplossingen niet 
voorhanden of gekend zijn. De kAst is een reizende door burgers bemande, aantrekkelijke en interactieve stand voor de 
uitwisseling van concrete info over duurzame oplossingen. Je vindt hem op vrijdag 26 april 2019 van 17.30 uur tot 20 uur 
in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5). 

De stand wordt bemand met inwoners die veel ervaring, kennis hebben met het maken van duurzame keuzes (met 
ervaring met deelauto's, van 2 naar 1 auto, zonder auto, openbaar vervoergebruik, koken zonder vlees/zuivel; overzicht 
van lokale boeren; korteketeninitiatieven in onze buurt (verschil tussen buurderij, voedselteam, samentuinen, 
zelfoogstuinen, ....), verpakkingsvrij leven, duurzaam bouwen, … 

Het doel is in interactie te gaan met bezoekers. Mensen kunnen er terecht voor concrete duurzame tips. Anderzijds 
kunnen ze de standhouders ook voeden met eigen tips en ervaringen. Een fiche met een persoonlijk klimaatActieplan 
kan mensen helpen om in kleine stapjes veranderingen door te voeren en mensen te stimuleren om bijvoorbeeld elke 
week 1 kleine/grote klimaatuitdaging/challenge aan te gaan. Ook is er een illustrator aanwezig die live de noden/ideëen 
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van de burgers voor onze gemeente optekenen. Aan de stand kan men ook terecht voor een selectie boeiende lectuur 
uit de bib. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

DE MAMMOBIEL STAAT IN BOORTMEERBEEK – VAN VRIJDAG 26 APRIL TOT EN MET WOENSDAG 15 MEI 2019 

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. De oorzaken ervan zijn nog onbekend. Als 
borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, bestaat er een veel hogere kans op genezing en is het bovendien 
dikwijls niet nodig een totale borstamputatie uit te voeren. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een bevolkingsonderzoek met een screeningsmammografie toelaat 
om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen. Door deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek kan een gezwelletje 
gevonden worden lang voor u het kan voelen. 

Alle vrouwen van de gemeente tussen 50 tot en met 69 jaar zullen uitgenodigd worden. Deze vrouwen krijgen een 
persoonlijke, schriftelijke uitnodiging van het Centrum voor kankeropsporing.  

BOEKSTARTDAG – BOEKJES MET ONTBIJTKOEKJES: RIJKE TAALVITAMIENTJES VOOR JONGE SPRUITJES – ZATERDAG 27 APRIL 2019  

In de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) is er op zaterdag 27 april 2019 in de voormiddag de Boekstartdag, 
boekjes met ontbijtkoekjes: rijke taalvitamientjes voor jonge spruitjes. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 

 9.30 uur:       Onthaal met koffie en ontbijtkoekjes 

 10 uur:        Belang van rijke taal tussen 0 en 3 jaar (taalgroeimeter, (groot)ouderbetrokkenheid bij 
      jonggeletterd maken) 

 11 uur:       Boekenbad met ouderbetrokkenheid (ouders en kindjes welkom!) 

 11.15 – 12 uur: Tijd voor vragen 

Deze Boekstartdag is bedoeld voor ouders en hun 0-3 jarige spruit, onthaalouders en medewerkers van 
kinderopvanginitiatieven, medewerkers van Huis van het Kind, studenten Kinderverzorging, enz. Deelname is gratis maar 
vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be 

VOORLEESMOMENT – ZATERDAG 27 APRIL 2019  

Wie houdt er niet van voorlezen? Schuif gezellig aan en laat je meevoeren door grappige, spannende en ontroerende 
verhalen. Mama en papa mogen meeluisteren of intussen zelf boeken kiezen of de krant lezen.  
Interesse? Kom dan op zaterdag 27 april 2019 tussen 11 uur en 11.30 uur naar de HaBoBIB-vestiging van Haacht 
(Verhaegenlaan 5). Je hoeft niet vooraf in te schrijven, schuif gewoon aan en geniet.  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

START INSCHRIJVINGEN JEUGDACTIVITEITEN ZOMERVAKANTIE – VANAF MAANDAG 29 APRIL 2019 

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeente opnieuw een aantal activiteiten voor kinderen en jongeren. Voor kinderen 
die thuis ook altijd zitten te frutselen, te knippen, te plakken,... is de creaweek de plek om samen met andere leeftijdsgenoten te 
knutselen en op een speelse en creatieve manier begeleid te worden in de ontdekkingstocht naar kleur, vorm, materiaal,...Tijdens 
de creaweken maken de kinderen kennis met een heel uiteenlopend aanbod van creatieve knutsel- en tekentechnieken. 

Tijdens de vakantiesnack leef je je uit met verschillende circustechnieken, ben jij een niets vrezende leeuwentemmer, de 
grappigste clown of een acrobaat zonder vrees? Ontdek deze week je verborgen talenten. We werken toe naar een 
adembenemende circusshow op het einde van de week. 

En voor de actievelingen zijn er de omnisportkampen. Dit wil zeggen dat kinderen onder begeleiding kennismaken met een brede 
waaier aan sporten: balsporten, tennis, turnen, baseball,… Samen met leeftijdsgenoten wordt een groep gevormd die van de ene 
naar de andere sporttak doorschuift. Bij de jongste groepen staan eveneens ook ontspanningsactiviteiten op het programma zoals 
tekenen, liedjes zingen,… De plus 12 jarigen kunnen zich uitleven in een heel aantal sportieve en avontuurlijke uitstappen.  

Het vakantieprogramma: 

 maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli 2019: sportweek voor 6- tot 12- jarigen en voor 12- tot 16- jarigen. 

 maandag 8 tot en met vrijdag 12 juli 2019: sportweek voor 6- tot 12- jarigen en voor 4- tot 5- jarigen 

 maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus 2019: creaweek voor 4- tot 12- jarigen (thema ‘De ruimte’) 

 maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus 2019: sportweek voor 6- tot 12- jarigen en voor 4- tot 5- jarigen 

 maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus 2019: vakantiesnack voor 4- tot 12- jarigen (Thema ‘Circus’) 
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De creaweek en de sportweken voor 4-5 jarigen worden georganiseerd in de gemeentelijke basisschool (Beringstraat 107). 
De sportweken voor 6-12 jarigen en voor 12-16 jarigen vinden, net als de vakantiesnacks, plaats in de sporthal 
(Sportveldweg 6).  De activiteiten starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. Er wordt opvang ter plaatse voorzien van 8 
tot 9 uur en van 16 tot 17 uur. Busvervoer van en naar Ravot is mogelijk. Je kan bij reservatie deze optie aanduiden. 
Ravot zal je desgevallend contacteren voor verdere afspraken. Opgelet! de opvang bij Ravot is volgens het 
standaardtarief van Ravot. Je zal voor deze voor- en/of na-opvang een afrekening krijgen. 

De deelnameprijs voor de sportweken van 4-5 jarigen en 6-12 jarigen bedraagt 60,00 EUR. Een creaweek of een vakantiesnack 
kost 70,00 EUR en een sportweek voor 12-16 jarigen 75,00 EUR. Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis of 
bij voorkeur via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/ vanaf maandag 29 april 2019 om 18 uur. Vroeger inschrijven is 
op geen enkele manier mogelijk. Jongeren met een beperking krijgen een programma op maat van hun persoonlijke 
mogelijkheden. Graag vermelden bij inschrijving en liefst even contact opnemen met de dienst vrije tijd.  

Let op! Voor de buitenschoolse kinderopvang Ravot geldt een andere inschrijvingsprocedure die ook op maandag 29 april 2019 
start. Hierover vind je alle nodig info via https://www.ocmwboortmeerbeek.be/buitenschoolse-kinderopvang-ravot. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (vrijetijd@boortmeerbeek.be – T 015/51 11 45-optie 4) 

DIGI-VORMING ‘PLAN JE FIETS- EN WANDELTOCHT’ (GEBRUIK VAN WEBSITES EN SMARTPHONE) – DONDERDAG 2 MEI 2019  

Plan je fiets- en wandeltocht en neem deze mee (gebruik van websites en smartphone) Ben je een fervente fietser of 
wandelaar? Plan je een kort tripje of een meerdaagse inspanning? Alleen of in groep? We demonstreren enkele erg 
handige websites die het mogelijk maken om online een tocht uit te stippelen. Je onderzoekt het samenspel tussen 
plannen op de computer en navigeren op het terrein met je smartphone of tablet. Je maakt gebruik van bestaande routes 
en leert wat tracking is. En je leert het systeem van knooppunten gebruiken. Het aantal kilometers en hellingen hou je 
strak in de hand, en je vermijdt drukke en onveilige wegen. Garantie voor eindeloos recreatief plezier. 

Deze vorming vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) op donderdag 2 mei 2019 van 9.30 uur 
tot 12.30 uur. Er kunnen maximaal 12 deelnemers per sessie inschrijven voor deze vorming. De kosten hiervoor zijn 5,00 
EUR voor leden van de bib en 10,00 EUR voor niet-leden.  

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be  

STATBEL, HET BELGISCH STATISTIEKBUREAU, ORGANISEERT EEN ENQUÊTE IN ONZE GEMEENTE  

Statbel, het Belgisch statistiekbureau, organiseert een enquête over de inkomens en levensomstandigheden in onze 
gemeente. De geselecteerde huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht van het bezoek van een enquêteur.  

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45-optie 1 – e-mail: secretariaat@boortmeerbeek.be) 

NEEM DEEL AAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BAARMOEDERHALSKANKER  

Hoe sneller je baarmoederhalskanker opspoort, hoe groter je kans op genezing. Door er snel bij te zijn, vermijd je 
verwikkelingen en een (zwaardere) behandeling. Neem daarom deel aan het bevolkingsonderzoek. Hoe? Laat van je 
25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen. Dat uitstrijkje wordt onderzocht in een laboratorium om 
te kijken of er afwijkende cellen in zitten. 

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep behoort en het te lang 
geleden is dat je een uitstrijkje hebt laten nemen. Je maakt zelf een afspraak met je huisarts of gynaecoloog op een dag 
waarop je niet ongesteld bent. Heb je liever een herinnering per e-mail? Schrijf je in op 
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/herinneringuitnodiging-bevolkingsonderzoek. 

Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was? Ga het na met de ‘Patient Health Viewer’. Download het programma op 
www.bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een eID, kaartlezer en je pincode nodig. Of heb je vragen over je persoonlijke 
medische situatie? Neem contact op met je huisarts of gynaecoloog. 

Meer informatie:  Bel gratis het Centrum voor Kankeropsporing (T 0800/60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur – 
info@bevolkingsonderzoek.be of www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker. 

 

 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 
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