
 

GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD  

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 25 juni 2018 om 20 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kunt de agenda van de gemeenteraad 
ontvangen door je te abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente 
(www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). 

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 28 juni 2018 en 
start ditmaal uitzonderlijk reeds om 18.30 uur in het OCMW-gebouw aan het Heverplein 3.  

VRAAG TIJDIG UW VERGUNNING AAN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONTAINER/PARKEERVERBOD! 

Naar aanleiding van de komende vakantieperiode informeren wij iedereen dat in de periode van 16 juli 2018 
tot en met 31 juli 2018 geen politieverordeningen kunnen worden afgeleverd.  

Dit betekent dat aanvragen voor het plaatsen van een container op de rijbaan en de aanvraag voor het 
plaatsen van signalisatie voor parkeerverboden, enz. tijdens deze periode niet zullen kunnen worden 
behandeld. Om een vlotte organisatie tijdens deze vakantieperiode mogelijk te maken, vragen wij je dan ook 
de aanvragen tijdig in te dienen.  

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

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: STEMMEN ALS NIET-BELG 

Heb je niet de Belgische nationaliteit, woon je in Boortmeerbeek en wil je stemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018? Dan moet je je ten laatste op 20 juli 2018 inschrijven als 
kiezer. Heb je al een keer gestemd bij gemeenteraadsverkiezingen in België, dan hoef je niet opnieuw in te 
schrijven. 

Voorwaarden voor EU-burgers:  
 Op 14 oktober 2018 minstens 18 jaar zijn. 
 Op 1 augustus 2018 officieel ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
 Op 14 oktober 2018 niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht. 
 In bezit zijn van één van de volgende documenten: een bijlage 8, een elektronische vreemdelingenkaart 

E, een bijlage 9bis of een elektronische vreemdelingenkaart E+. 

Voorwaarden voor burger van buiten de EU:  
 Op 14 oktober 2018 minstens 18 jaar zijn. 
 Op 1 augustus 2018 officieel ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
 Op 14 oktober 2018 niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht. 
 Op moment van aanvraag 5 jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België hebben (wettig verblijf). 

Inschrijven kan door het indienen van een schriftelijke aanvraag op de dienst bevolking voor 20 juli 2018. 
Aanvraagformulieren zijn te bekomen op de dienst bevolking en te raadplegen op de website 
www.vlaanderenkiest.be. Meertalige informatie is tevens te vinden op www.ikstemook.be. 
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Na je inschrijving kijken we na of je aan de voorwaarden voldoet. Na goedkeuring krijg je een bevestiging. 
Enkele dagen voor 14 oktober 2018 ontvang je een oproepingsbrief waarmee je deel kan nemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 11 45 - optie 3 – burgerzaken@boortmeerbeek.be). 

OP VAKANTIE? ZORG TIJDIG VOOR DE JUISTE DOCUMENTEN! 

Laat je niet verrassen als je op reis vertrekt. Een vervallen reisdocument kan immers nare gevolgen hebben. 
Controleer de geldigheid dus ruim voor je vertrek. Hou rekening met 2 à 3 weken vooraleer de nieuwe kids-
ID/eID in orde is; voor een internationaal paspoort is dit 8 dagen. Indien deze wachttermijnen niet haalbaar 
zijn, kan je nog altijd beroep doen op een spoedprocedure. Bij een dringende procedure heb je het document 
twee werkdagen later, bij een zeer dringende één dag. Breng zeker een pasfoto mee conform de ICAO-
normen (witte achtergrond, recht profiel, gesloten mond, goede lichtbalans…). 

 Gewone procedure Dringende procedure Zeer dringende procedure 

eID 21,00 EUR 89,00 EUR 133,00 EUR 

Kids-ID 11,00 EUR 89,00 EUR 133,00 EUR 

Paspoort -18 jaar 45,00 EUR 210,00 EUR 280,00 EUR 

Paspoort 18+ jaar 75,00 EUR 250,00 EUR 310,00 EUR 

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 11 45 - optie 3 – burgerzaken@boortmeerbeek.be). 

GEAUTOMATISEERD E-LOKET 

Binnen enkele weken wordt het E-loket volledig geautomatiseerd. Vanaf dan kan je attesten rechtstreeks uit 
het rijksregister/strafregister aanvragen en ontvangen. Het document wordt automatisch digitaal 
ondertekend en via mail bezorgd. Dit 24 uur op 24, 7 dagen op 7. 

Om een document te kunnen aanvragen, vragen wij je je online te identificeren. Hiervoor heb je een 
elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Een kaartlezer kan gekocht worden in de meeste 
handelszaken die computers, multimedia of elektro verkopen.  

Je identificeren kan ook via een token of de mobiele app. Je kan bovendien altijd terecht in HaBoBIB waar 
computers en kaartlezers ter beschikking zijn. En uiteraard kan je alle documenten nog altijd persoonlijk 
komen afhalen in het gemeentehuis zelf. 

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 11 45 - optie 3 – burgerzaken@boortmeerbeek.be). 

GEZONDHEIDSWANDELING – VANAF 1 JUNI 2018 

Van juni tot en met september 2018 kan je opnieuw aan de gezondheidswandeling deelnemen. De wandeling 
is ongeveer vijf kilometer lang, ditmaal opnieuw in Boortmeerbeek. 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. 

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

BIB EN BABBEL – DONDERDAG 14 JUNI 2018 

Heb je zin in een praatje zo nu en dan? Wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Bib & Babbel biedt jou op 
donderdag 14 juni 21018 van 14.30 uur tot 16.30 uur een gezellige plek waar je mensen kan ontmoeten over 
alle grenzen heen. In een ontspannen sfeer komen we samen en praten in het Nederlands over allerlei 
thema’s. Kom gewoon binnen, neem een drankje, luister of vertel. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet 
nodig. Bib & Babbel is een organisatie in samenwerking met OCMW Haacht. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 
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VOORLEESMOMENTEN IN DE BIB – ZATERDAG 16 JUNI EN ZATERDAG 30 JUNI 2018 

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. 
Je hoeft niet vooraf in te schrijven, schuif gewoon aan en geniet. Iedereen is welkom.  

Deze gratis voorleesmomenten vinden plaats op zaterdag 16 juni 2018 in de HaBoBIB-vestiging van 
Boortmeerbeek en op zaterdag 30 juni 2018 op hetzelfde tijdstip in vestiging in Haacht (Verhaegenlaan 5). 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

GEOLOGISCHE WANDELING (OPEN MAR) – ZONDAG 17 JUNI 2018  

Maak kennis met 10.000 jaar dynamische geschiedenis van de Dijlevallei op een verklarende wandeling door 
Pikhakendonk met Prof. Dr. Gert Verstraeten, hoogleraar aan de Faculteit Wetenschappen van de KU Leuven. 
Hij onderzoekt o.a. de lange termijnevolutie van het landschap. Gert Verstraeten groeide op in 
Boortmeerbeek en is dan ook sterk vertrouwd met de streek. Na een inleidende voordracht volgt een 
wandeling langs de waterlopen en de geologische merkpunten in het landschap. 

De natuur kneedt het landschap door een geraffineerd samenspel van water en bodem. De mens werkt het 
af tot een cultuurlandschap. Dit is de geschiedenis van 10.000 jaar van het immer bewegende water van 
Demer, Dijle, Leibeek en Molenbeek op zoek naar een uitweg door het landschap, waar de mens zo goed als 
mogelijk een bestaan heeft opgebouwd. De watermolen in Boortmeerbeek centrum is een verstilde getuige 
van hoe de mens de kracht van het water benutte als energiebron voor het dagelijks werk. 

Ofschoon het uitzicht van de streek over die lange periode fel veranderd is door de kracht van het water, het 
resultaat in Pikhakendonk mag gezien zijn.  De bijna jaarlijkse overstromingen en de dynamiek van de Dijle 
lieten een kleinschalige landbouw toe in een landschap dat nagenoeg 200 jaar onveranderd is gebleven. Het 
hoe en waarom van deze bijzondere kenmerken van Pikhakendonk blijven meestal onbeantwoord. Daar zal 
prof. Gert Verstraeten een antwoord en inzicht geven aan de hand van de dynamische kracht van de Dijle en 
de bodem in samenspel met weer en wind. Tijdens de wandeling leer je het landschap ‘lezen’ aan de hand 
van het verloop van beken, donken, zandruggen, leemlagen en de steilrand. Langs de wandelroute staan 
infostanden met een gids. Ze tonen op een begrijpelijke manier met hoogte- en bodemkaarten hoe het 
landschap opgebouwd is en hoe de mens er gebruik van maakt(e). 

Deze activiteit van de milieuadviesraad op zondag 17 juni 2018 start om 14 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Het eindpunt is voorzien aan de scoutslokalen ‘de Kalleberg’ (Schoubroekstraat). Het geheel 
komt tot stand in samenwerking met Natuurpunt Boortmeerbeek, het Regionaal Landschap Dijleland en de 
Heemkring Boortmeerbeek. De wandeling zelf is ongeveer zes kilometer en het traject loopt langs deels 
onverharde wegen zodat aangepast schoeisel wenselijk is. Let op! De wandeling is niet haalbaar voor 
kinderwagens. Deze wandeling is gratis. 

Meer informatie: milieudienst (T015/51 11 45-optie2 – milieudienst@boortmeerbeek.be) 

DIGI-VORMING ‘GOOGLE-APPS’ – DINSDAG 19 JUNI 2018 

In deze cursus krijg je een overzicht van de verschillende mogelijkheden en leren we verschillende 
toepassingen aan. De cursus vindt plaats op dinsdag 19 juni 2018 van 9.30 uur tot 12.30 uur in de HaBoBIB-
vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5).  Indien de ochtendsessie volzet is en er voldoende interesse is, wordt 
in de namiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur een tweede sessie georganiseerd. 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  

DIGIDOKTER HOUDT SPREEKUUR IN DE BIB – DINSDAG 19 JUNI EN WOENSDAG 20 JUNI 2018 

Onze digidokter ziet door de draden de verbinding nog. Hij houdt opnieuw spreekuur op dinsdag 19 juni 2018 
van 17.30 uur tot 20 uur in HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek en op woensdag 20 juni 2018 van 17.30 
uur tot 20 uur in de vestiging in Haacht (Verhaegenlaan 5). Een afspraak maken is niet nodig en een visite aan 
de digidokter is gratis! Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 
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VERTELLING ‘DE VLIEGTAPIJT’ – WOENSDAG 27 JUNI 2018 

Samen met ‘de vliegtapijt’ naar verschillende plekken op onze wereldbol: verhalen in het dorp van mijn 
grootmoeder, in Iran, Rusland, West-Afrika of Amerika. En ouders, wees gerust, we zijn zeker op tijd terug 
thuis voor het eten.  

Voor deze vertelling voor jonge kinderen moet je op woensdag 27 juni 2018 van 14 uur tot 15 uur in de 
HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek zijn. Deelname is gratis maar vooraf  inschrijven is noodzakelijk. 

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

FOTOTENTOONSTELLING ‘ERFGOED IN BOORTMEERBEEK’ – TOT VRIJDAG 29 JUNI 2018 

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Hoe geheim is het verleden van Boortmeerbeek?’ van Marc 
Michiels loopt nog tot einde juni een kleine, maar fraaie fototentoonstelling over het bouwkundig erfgoed 
van Boortmeerbeek. Aan de hand van een dertigtal foto’s van Rik Jennes wordt een beeld geschetst van 
verschillende aspecten van dit erfgoed in onze gemeente. De tentoonstelling kan worden bezocht tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis. 

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

ROMMELMARKT – WOENSDAG 15 AUGUSTUS 2018  

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op woensdag 15 augustus 2018 tussen 8.30 uur en 16 uur in het centrum van 
Boortmeerbeek en de omliggende straten een rommelmarkt georganiseerd. Inschrijvingsformulieren kan je 
bekomen in het gemeentehuis bij de dienst vrije tijd of kan je downloaden via de webshop van de gemeente 
(www.boortmeerbeek.be). Deelnemers moeten het inschrijvingsformulier vóór 7 juli 2018 indienen.  Vooraf 
inschrijven is verplicht.  Ook bewoners die voor hun huis willen plaatsnemen en/of handelaars die op 15 
augustus 2018 open zijn, moeten dit laten weten zodat ook hiermee rekening kan worden gehouden. 

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

PETANQUETORNOOI – ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018 

Op zondag 19 augustus 2018 organiseert de gemeente Boortmeerbeek aan de sporthal opnieuw een 
petanquetornooi waaraan iedereen van jong tot oud kan deelnemen. Inschrijven kan enkel in ploegen van 
drie, waarbij er minstens één deelnemer uit de gemeente moet zijn. De deelnameprijs bedraagt 3,00 EUR 
per ploeg indien men inschrijft vóór 16 augustus 2018. Wie nadien of ter plaatse inschrijft betaalt 5,00 EUR. 
Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de gemeentelijke nieuwtjes? Schrijf je dan in op de digitale 
nieuwsbrieven van de gemeente.   

Dit kan via http://www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven 
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