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HOU VOL!

Het coronavirus zet het dagelijkse leven al enkele weken op zijn kop, zo veel is zeker. Om de verspreiding van het virus
te beperken, geldt nog steeds de algemene regel om zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel naar buiten om te
gaan werken, een noodzakelijke verplaatsing te maken (winkel, bankautomaat, dokter,..) en om hulp te bieden aan
personen met een beperkte zelfredzaamheid. Naast de federale maatregelen & richtlijnen zijn er in onze gemeente ook
enkele bijkomende maatregelen van toepassing om jou als burger, ondernemer, hulpbehoevende,… optimaal te
beschermen. Tegelijkertijd organiseert, faciliteert of ondersteunt het bestuur talrijke initiatieven die inwoners extra
ondersteuning geven tijdens deze crisis. In deze nieuwsbrief vind je een beknopt overzicht. Volg zeker ook onze digitale
kanalen. Maar het belangrijkste: hou vol, het is niet alleen van belang voor jou maar ook voor de mensen rondom jou.
BEREIKBAARHEID VAN DE GEMEENTE- EN OCMW-DIENSTEN

Om onze inwoners & medewerkers maximaal te beschermen hebben we beslist om de gemeentelijke dienstverlening
tot een strikt minimum te herleiden.
Als gevolg van de coronacrisis zijn de gemeente- en OCMW-diensten
momenteel niet vrij toegankelijk. Zonder afspraak kan je niet worden
geholpen.


-


Ga even na of je je vraag niet digitaal kan stellen en check zeker onze
website(s) www.boortmeerbeek.be of www.ocmwboortmeerbeek.be
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 nodig een
afspraak maken.
Cash betalingen worden niet toegestaan

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

ANDERE DIENSTVERLENING & GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

SPORTHAL EN CULTUURHUIS

De sporthal, het cultuurhuis en het
buurthuis op het Lotusplein blijven
voorlopig gesloten voor alle
activiteiten.
ROMMELMARKT 15 AUGUSTUS 2020

We voelden het al even aankomen.
Ook de jaarlijkse rommelmarkt van
zondag 15 augustus 2020 moet jammer
genoeg worden geschrapt. Elk jaar
verwelkomen ruim 600 standhouders
duizenden bezoekers die in het
centrum
van
Boortmeerbeek
neerstrijken. Omdat de afstandsregeling tijdens zo’n rommelmarkt
absoluut
niet
kan
worden
gegarandeerd, wordt de rommelmarkt
van 15 augustus 2020 geannuleerd.

WAT MET DE BUURTFEESTEN?

Jaarlijks
ondersteunt
het
gemeentebestuur een dertigtal
buurtfeesten in onze gemeente. De
meeste van die feesten vinden
plaats in de maanden juni, juli en
september.
In
afwachting
van
meer
duidelijkheid
over
welke
bijeenkomsten
tijdens
deze
maanden zullen zijn toegelaten,
heeft
het
college
van
burgemeester en schepenen
besloten voorlopig geen enkele
ondersteuning van een buurtfeest
goed te keuren en dit tot maandag
18 mei 2020.

RAVOT EN ANDERE JEUGDACTIVITEITEN

Traditioneel starten de inschrijvingen
voor de sport- en creaweken en Ravot
tijdens de zomervakantie meteen na de
paasvakantie. Ook hier gooit het
coronavirus roet in het eten.
Momenteel is niet geweten of en onder
welke voorwaarden deze activiteiten
zullen kunnen worden georganiseerd.
De start van de inschrijvingen is
opgeschort tot maandag 18 mei 2020.
We
hopen
ondertussen
meer
duidelijkheid te krijgen
welke
activiteiten tijdens de zomervakantie
mogen worden georganiseerd. Vóór
maandag 18 mei 2020 kan men op geen
enkele wijze inschrijven!

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD – BIJEENKOMST ADVIESRADEN

De eerstvolgende zitting van de OCMW- en de gemeenteraad zal plaatsvinden op maandag 11 mei 2020 om 20 uur. De
wijze waarop deze bijeenkomsten organisatorisch worden aangepakt is momenteel nog niet geweten. Veel hangt immers
af van welke maatregelen op dat ogenblik van kracht zijn.
Wat betreft de bijeenkomst van de adviesraden : om misverstanden te vermijden zullen tot 30 juni 2020 de verschillende
gemeentelijke adviesraden niet samenkomen. Dit betekent dat alle afgesproken data tot 30 juni 2020 vervallen. Na de
coronacrisis contacteren we de leden van alle adviesraden om de draad terug op te nemen.
#SAMENTEGEN CORONA
ONDERNEMERSPLATFORM 3190KOOPT – 3191KOOPT

Handelaars, groot én klein hebben zich sinds het begin van
. crisis, elk binnen zijn mogelijkheden , aangepast aan een
de
nieuwe, steeds wijzigende, realiteit. Ze blijven niet bij de
pakken zitten en zoeken naar creatieve oplossingen om de
klant toch een kwalitatieve service te blijven geven al dan
niet op een alternatieve manier. Het gemeentebestuur wil
helpen door al die creatieve oplossingen gratis te
bundelen in een handig online overzicht. Via
www.3190koopt.be en www.3191koopt.be vind je
binnenkort wat de boortmeerbeekse handelaars voor jullie
in petto hebben. Ze rekenen op jullie steun. Lokaal kopen is
belangrijker dan ooit!
Wil je als ondernemer graag opgenomen worden in dit
overzicht? Dat kan! Neem contact op met Zenia
Communication Agency (zenia@zenia.be) die in opdracht
van het gemeentebestuur het platform ontwikkelt.
TIPS VAN HET WOONLOKET

VRIJWILLIGERSPLATFORM BOORTMEERBEEKHELPT

Heel wat inwoners organiseren ondertussen warme
initiatieven om elkaar te helpen. Het bestuur wil daarin
ondersteunen
en
lanceert
daarom
’Boortmeerbeekhelpt’, een online vrijwilligersplatform
om vraag en aanbod wat meer op elkaar af te stemmen
en zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Heb je
hulp nodig? Of misschien ken je iemand die (extra) hulp
kan gebruiken? Registreer je hulpvraag op één van
onderstaande manieren. Wil je zelf helpen dan kan je je
ook opgeven als vrijwilliger.
Hulp nodig?
Mail naar info@boortmeerbeek.be
Bel naar 0476 68 05 19 (9 - 12 uur en 13.30 - 16 uur)
Wil je zelf helpen?
Geef je dan op als vrijwilliger via
https://www.impactdays.be/boortmeerbeekhelpt

Het zou kunnen dat we nog een tijdje “in ons kot” zullen moeten blijven. Naar aanleiding daarvan werden een heel
aantal specifieke maatregelen getroffen. We zetten een aantal zaken op een rijtje gezet die nuttig kunnen zijn:
*
De Vlaamse overheid voorziet een eenmalige vergoeding voor de water- en energiefactuur van wie tijdelijk
werkloos werd omwille van de coronacrisis.
*
Zolang de COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of
elektriciteit.
*
Mensen die in financiële problemen dreigen te komen door de coronacrisis, kunnen onder bepaalde
voorwaarden uitstel aanvragen om hun hypothecaire lening af te betalen.
*
Uithuiszettingen die voortvloeien uit woninghuurgeschillen, zijn tijdelijk niet toegelaten.
De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt en op de
dienstverlening
van en
Wonen-Vlaanderen
hetgestelde
vlak vanvragen
woningkwaliteit
en tegemoetkomingen.
Actuele informatie
een overzicht vanop
veel
is beschikbaar
op www.info-coronavirus.be/nl/.
Vragen hierover?
woonloket@boortmeerbeek.be (0496 25 85 29) of woningkwaliteit@boortmeerbeek.be (0498 17 32 98)

HEB JE NOG VRAGEN? ACTUELE INFORMATIE EN EEN OVERZICHT VAN VEELGESTELDE VRAGEN: WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE/NL
vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
vragen over economie: 0800 120 33
vragen over intrafamiliaal geweld: 1712
vragen aan het gemeentebestuur: info@boortmeerbeek.be

vragen over geestelijke gezondheid en psychische
problemen:
106
(Teleonthaal)
–
www.teleonthaal.be
AWEL luistert naar kinderen en jongeren: 102
(maandag tot zaterdag van 16 uur tot 22 uur)
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