
_____________________________________________________________________________________ 

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 28  juni 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. 

CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN JOUW RIJBEWIJS 

Het rijbewijs ‘bankkaartmodel’ is 10 jaar geldig. Is jouw rijbewijs minder dan 3 maanden geldig? Neem dan contact 
op met de dienst burgerzaken om je rijbewijs te hernieuwen. 

Meer informatie: dienst burgerzaken – 015 51 11 45 (optie 2) – burgerzaken@boortmeerbeek.be 

VACATURE BIJ HET GEMEENTE EN OCMW-BESTUUR : POLYVALENT ONDERHOUDSMEDEWERKER (STANDPLAATS SPORTHAL) 

Het gemeentebestuur Boortmeerbeek is op zoek naar een nieuwe collega, polyvalent onderhoudsmedewerker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Meer informatie over de functie kan je bekomen bij  
Griet Janssens, teamcoördinator vrije tijd 
griet.janssens@boortmeerbeek.be 
 

  

Pastorijstraat 2   
Nummer 5 / juni 2021 
 

Jouw taken: 
 logistiek beheer van de gemeentelijke en OCMW-

gebouwen 

 onderhoud gemeentelijke sporthal en omliggende 
terreinen en andere gemeentelijke gebouwen 

 je zorgt voor een vlot verloop van de geplande activiteiten 
in en rond de sporthal 

Wij bieden: 

 contract onbepaalde duur, niveau D, met aanleg 
werfreserve 

 ruimte voor zelfstandig werken en creativiteit in een tof 
team 

 maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar 
vervoer,.. 

 loon volgens barema: min. 1922.35 - max. 2270.55 euro 
bruto per maand  

 

 

Voorwaarde 

Wij vragen: 
 geen specifieke diplomavereisten, 

wel een goede kennis van het 
Nederlands 

 rijbewijs B 

 iemand die graag de handen uit de 
mouwen steekt  

 kennis van schoonmaaktechnieken 
met oog voor veiligheid 

 sociaal vaardig in omgang 

 durven initiatief nemen waar nodig 

 

 

Zin om ons team te komen versterken? 
Bezorg ons je CV met motivatie. 
Solliciteren kan tot 18 juni 2021  
via e-mail: vacatures@boortmeerbeek.be 
of per brief 
GEMEENTEBESTUUR BOORTMEERBEEK  
t.a.v. personeelsdienst  
PASTORIJSTRAAT 2, 3190 
BOORTMEERBEEK 

https://www.twitch.tv/gemeenteboortmeerbeek
mailto:info@boortmeerbeek.be
mailto:burgerzaken@boortmeerbeek.be
mailto:griet.janssens@boortmeerbeek.be
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PREMIE VOOR ZONNEPANELEN 

Wie in 2021 nieuwe zonnepanelen in gebruik neemt, kan reeds vanaf begin dit jaar een premie aanvragen bij 
netbeheerder Fluvius. Wist je dat onze woonconsulente je graag helpt bij jouw aanvraag? 

Voorwaarden? 

De premie geldt voor installaties die volledig nieuw zijn en bedraagt max. 1.500 euro.  Ze is eenmalig en beperkt tot 
1 premie per woning.  Het premiebedrag daalt elk jaar vanaf 2022 om uiteindelijk te verdwijnen in 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: woonloket – 015 51 11 45 (optie 6) of 0496 25 85 29 – woonloket@boortmeerbeek.be 

KOM JE IN AANMERKING VOOR AANPASSINGSPREMIES? 

Word je geconfronteerd met enkele ongemakken van het ouder worden en voer je daarom 
aanpassingswerkzaamheden uit aan je woning? Of pas je je woning aan de fysieke gesteldheid van een inwonend, 
ouder gezinslid (65+)? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor onderstaande aanpassingspremies. 

Over welke aanpassingswerken kan het gaan? 

Het kan bijvoorbeeld gaan om aanpassingswerken zoals:  
- het aanbrengen van een automatische deuropener met 

parlofoon 
- een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift) 
- het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de 

gangbreedte 
- het sanitair aanpassen (badkamer, wc) 
- de keuken aanpassen  
- het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de 

woning te vergemakkelijken 
- het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse 

verdieping om te dienen als kamer 
- het plaatsen van steunhulpmiddelen  
- het plaatsen van motor voor het automatiseren van 

rolluiken/garagepoort 

DE VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE 

 

 

 Op het aansluitingspunt was vóór 2021 nog geen zonnepaneleninstallatie in dienst.  

 De installatie heeft een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. 

 De plaatsing gebeurt door een aannemer. 

 Je meldt de zonnepanelen uiterlijk 3 maanden na de ingebruikname aan bij de netbeheerder (Fluvius).  

 Je woning werd aangesloten op het distributienet vóór 1 januari 2014. Ook woningen waarvoor de 
omgevingsvergunning meer dan vijf jaar geleden verleend werd, die voldoen aan de EPB-eisen en 
waarvoor een EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn, komen in aanmerking. 

 

Wanneer aanvragen? 

Binnen het jaar na de ingebruikname van de 
installatie 

 

Waar aanvragen? 

Rechtstreeks bij Fluvius, www.fluvius.be. 

Via de woonconsulent van het woonloket, je maakt best 
een afspraak. 

 

Deze premie wordt aangevraagd op basis van de facturen van de 
uitgevoerde werken. Deze facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar 
en moeten minimum 1.200 euro bedragen. De premie bedraagt 50% 
van het aanvaarde factuurbedrag met een maximum van 1.250 
euro. 
 

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
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PROVINCIALE AANPASSINGSPREMIE (VLAAMS -BRABANT) 

 

Meer informatie: woonloket – 015 51 11 45 (optie 6) of 0496 25 85 29 – woonloket@boortmeerbeek.be 

GEZONDHEIDSWANDELING – VANAF 1 JUNI 2021 

Van juni tot en met september 2021 kan je opnieuw aan de gezondheidswandeling deelnemen. De wandeling in 
Schiplaken is ongeveer zes kilometer lang. Langs het parcours vindt men tien borden met telkens drie vragen over 
gezondheid, voeding, beweging, enz. Ieder vragenbord bevat twee vragen voor volwassenen en één vraag voor 
kinderen. Voor de deelnemers die deze vragen het best beantwoorden, is er een leuke prijs voorzien. Kortom, je 
wordt er niet alleen gezonder, maar ook slimmer van. Een routebeschrijving en deelnemingsformulier kan je 
bekomen bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis of via www.boortmeerbeek.be/vrijetijd. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015 51 11 45 (optie 2) – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

 

Voor wie? 
- Voor de woning van 65-plussers die hun eigen woning hebben of die op de private huurmarkt een 

woning huren met huurovereenkomst van minstens 3 jaar 
- Voor een bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser op voorwaarde dat deze 

een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad 
- Voor particuliere eigenaars die hun woning voor minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal 

verhuurkantoor en die aanpassingen uitvoeren voor een 65-plusser die de woning bewoont 

 

Voorwaarden? 
- De woning waar de werken uitgevoerd worden ligt in het Vlaamse Gewest 
- De woning waar de werken uitgevoerd worden is de hoofdverblijfplaats van de 65-plusser 
- De 65-plusser voor wie de aanpassingswerken uitgevoerd worden heeft op de aanvraagdatum 

geen andere woning in volle eigendom 
- Er zijn inkomensgrenzen 

 

Deze premie kan worden aangevraagd voor of na de werken. De 
kosten moeten bewezen worden met facturen van maximum 1 jaar 
oud. De premie bedraagt 50 % van de kostprijs, met een maximum 
van 2.500 euro. Voor aanvragers die voldoen aan de 
inkomstenvoorwaarden van het VT-statuut is dit 75 % van de 
kostprijs, met een maximum van 2.500 euro. 

 

Voor wie? 
- Voor de woning van 65-plussers die hun eigen woning 

hebben of die op de private huurmarkt een woning huren 
met huurovereenkomst van minstens 3 jaar 

- Voor een bewoner die zijn woning aanpast voor een 
inwonende 65-plusser op voorwaarde dat deze een bloed- 
of aanverwant is tot de tweede graad 

- Voor particuliere eigenaars die hun woning voor minstens 
9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en die 
aanpassingen uitvoeren voor een 65-plusser die de woning 
bewoont 

 

Voorwaarden? 
- De woning waar de werken uitgevoerd worden ligt in het Vlaamse Gewest 
- De woning waar de werken uitgevoerd worden is de hoofdverblijfplaats van de 65-plusser 
- De 65-plusser voor wie de aanpassingswerken uitgevoerd worden heeft op de aanvraagdatum geen 

andere woning in volle eigendom 
- Er zijn inkomensgrenzen 

 

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
http://www.boortmeerbeek.be/vrijetijd
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be


 

 

 

4 

BLOK@HABOBIB: SAMEN STUDEREN IN DE BIB 

Jongeren die rustig willen studeren, kunnen tijdens de komende 
blokperiode van 25 mei tot 7 juli 2021 opnieuw terecht in de bib van 
Haacht en Boortmeerbeek.  Elke weekdag kan je als student in de bib 
terecht tussen 9 en 17.30 uur, bij een laatavondopening tot 20 uur en op 
zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur. De bib zorgt voor stroom, licht, wifi én 
handhygiënegel, vergeet je mondmasker niet!  

Let wel, het aantal plaatsen is beperkt, vooraf reserveren is verplicht via 
https://blok.habobib.be. Je kan telkens inschrijven tot 18 uur de dag 
voordien. 

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

HONDEN- EN KATTENEIGENAARS: PAS JE PRIVACYMODUS AAN 

 
Vanaf 1 mei 2021 werden alle contactgegevens via DogID en CatID anoniem door de privacyregels. Onze politiezone 
maakt gebruik van die gegevens wanneer ze bv. een ronddolende viervoeter op straat aantreffen. 
Met een chiplezer kunnen zij dan de eigenaar achterhalen, waardoor het dier snel weer naar huis kan. Dat kan vanaf 
1 mei 2021 dus niet meer, waardoor die hulp moeizamer zal verlopen.  Wil je dat de politie je contactgegevens toch 
nog kan raadplegen bij verlies van je dier? Pas dan je privacymodus aan. 

 
 

 

 
Meer informatie: www.dogid.be of www.catid.be 
 

STUDENTEN, JONGEREN EN COVID-19 

Veel jongeren en studenten die, vóór de crisis, studentenjobs uitoefenden in de 
horeca of in de evenementensector hebben inkomensverliezen geleden 
waardoor ze hun facturen niet meer kunnen betalen of verhinderd worden om 
plannen te maken voor de volgende maanden.  Daarom wordt een subsidie van 
24 miljoen euro toegekend aan de OCMW’s, via de maatregel Zoom 18/25. Deze 
subsidie zal het mogelijk maken om, afhankelijk van de behoeften, gerichte 
eenmalige steun of meer structurele financiële steun te verlenen.  
Neem zeker contact op met het OCMW. 

 

Meer informatie: sociale dienst – 015 51 11 45 (optie4) –
socialedienst@boortmeerbeek.be 
 
 
 
 

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 

Privacymodus aanpassen? 

Vink bij de privacymodus ‘Publiek’ aan in plaats van 
‘Vertrouwelijk’. 
Controleer ook even of je gegevens nog correct zijn. 

 

https://www.habobib.bibliotheek.be/
http://www.dogid.be/

