
________________________________________________________________________________________________ 

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 gemeenteraad van de maand mei vindt uitzonderlijk niet op de vierde maandag van de maand plaats, maar 
wel op de vijfde, namelijk maandag 29 mei 2017 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 18 mei 2017 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op donderdag 25 mei, vrijdag 26 mei en op maandag 5 juni 2017. 

ONDERHOUDSWERKEN STRATEN 

Naast de grote infrastructuurwerken die momenteel in de gemeente in uitvoering zijn of op korte termijn zullen 
starten (Bredepleinstraat-Oudestraat, Bieststraat, herinrichting centrum Schiplaken), starten in de loop van 
volgende weken ook een aantal kleinere onderhoudswerken aan wegen in de gemeente. Hierbij zal in 
hoofdzaak het wegdek van deze straten van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien. Per straat zal deze ingreep 
niet meer dan enkele dagen in beslag nemen.  

Omdat de juiste planning van de werken in belangrijke mate afhangt van de weersomstandigheden, is nu nog 
niet in detail geweten wanneer welke straat aan de beurt zal komen. Meer gedetailleerde informatie met het 
overzicht van de straten die zullen worden aangepakt en een richtinggevende timing kan je raadplegen op 
www.boortmeerbeek.be/tijdelijke verkeersmaatregelen 

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45 – optie 2 (niet op dinsdag) –  
evenement-verkeer@boortmeerbeek.be 

CAMPAGNE ‘ENERGIEKE DAKEN’ – GROEPSAANKOPEN ZONNEPANELEN EN DAKISOLATIE – INFOAVOND DINSDAG 16 MEI 2017 

De provincie start in samenwerking met PAJOPOWER, 3WPLUS, IGO, KRINGWINKEL HAGELAND en de 
gemeenten de provinciale campagne ‘Energieke daken’. Via infosessies en een groepsaankoopactie van dak- en 
zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen wil de provincie in samenwerking met de partners de 
plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en het isoleren van daken en zoldervloeren stimuleren. 

IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor de Leuvense regio een aantal lokale 
aannemers en installateurs voor de uitvoering van de werken.  Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en 
een stipte opvolging staan daarbij centraal.   

Interesse? Kom naar de gratis infoavond op 16 mei 2017 van 20 uur tot 22 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek. Je krijgt er info over de campagne, de aanpak en 
mogelijke premies en leningen. De geselecteerde aannemers en installateurs zijn aanwezig en stellen hun 
aanbod voor. Je kan er ook terecht voor persoonlijk advies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. 

Meer info: www.groepsaankopenvlaamsbrabant.be of Sam De Raeymaeker IGO (T 0496/25 85 13 – 
Sam.DeRaeymaeker@igo.be) 
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IS ER EEN DOKTER IN HABOBIB? – WOENSDAG 17 MEI EN DINSDAG 30 MEI 2017 

Doet jouw computer niet wat jij wil? In de bibliotheekvestiging van Haacht kan je op woensdag 17 mei 2017 van 
17.30 uur tot 20 uur gratis terecht bij de pc-dokter met jouw persoonlijke ICT-vragen en -problemen. Een 
afspraak maken is niet nodig, je tablet of laptop meebrengen is wel handig.  

Ook op dinsdag 30 mei 2017 kan je op hetzelfde tijdstip bij de pc-dokter op visite, maar dan wel in de 
bibliotheekvesting van Boortmeerbeek. 

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 – habobib@bibliotheek.be)  

VORMING ‘TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK’ – VRIJDAG 19 MEI 2017 

Sociale netwerken: wat is het, welke zijn er en hoe werken ze? Tijdens deze cursus krijg je een overzicht van de 
verschillende mogelijkheden. Je leert de overeenkomsten en verschillen kennen tussen Twitter, Facebook, 
Instagram en andere netwerken. Ook krijg je tips hoe je hierop zoekt en informatie vindt en hoe je er op een 
veilige manier mee kan omgaan. 

Deze workshop voor beginners vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging in Boortmeerbeek op vrijdag 19 mei 2017 
van 13.30 uur tot 16.30 uur. HaBoBIB-leden betalen 5,00 EUR om deel te nemen, niet-leden 10,00 EUR. Aan 
deze vorming kunnen 12 personen deelnemen.  

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be (T 015/62 70 29 – habobib@bibliotheek.be) 

STREEKWANDELING DOOR SCHIPLAKEN – WOENSDAG 24 MEI 2017 

Soms kan je dicht bij huis mooie ontdekkingen doen! Wie hiermee wil kennismaken, kan op woensdag 24 mei 
2017 deelnemen aan een streekwandeling in en rond Schiplaken, georganiseerd door de gidsenbond Dijleland. 
De wandeling vertrekt om 14 uur aan de kerk van Schiplaken. De wandeling zelf duurt ongeveer drie uren. 
Deelname is gratis. 

Meer informatie: Provincie Vlaams-Brabant-dienst toerisme (T 016/26 76 28 - www.toerismevlaamsbrabant.be) 

HULDIGING SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2016 – WOENSDAG 24 MEI 2017 

Jaarlijks zet het gemeentebestuur personen die het voorbije jaar een knappe sportprestatie hebben geleverd of 
zich opvallend op de cultuurscène hebben gepresenteerd in de bloemen. Tijdens die viering is er telkens ook 
aandacht voor de ‘vrijwilliger van het jaar’. Dit jaar vindt deze huldiging plaats op woensdag 24 mei 2017 in de 
sporthal om 19.30 uur. Wie interesse heeft om dit evenement bij te wonen, is er welkom. We vragen wel om 
jouw aanwezigheid vooraf even te melden via vrijetijd@boortmeerbeek.be. 

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

WEEK VAN DE OPVOEDING – VAN WOENSDAG 17 MEI TOT EN MET DINSDAG 23 MEI 2017 

In het kader van de ‘Week van de opvoeding’ organiseert HaBoBIB een hele reeks activiteiten. Zo is er op 
donderdag 18 mei 2017 om 20 uur in de bibliotheekvestiging van Haacht een vorming over ‘tatertaal’. Je komt 
er te weten hoe je met het fijne Tatertaalpakket al pratend, spelend en lezend je (klein-)kind van 0 tot 3 jaar kan 
prikkelen met taal. Je krijgt van Karen Torfs van het Centrum voor Taal & Onderwijs van de KU Leuven concrete 
tips, info bij de methode en je verkent leuke boekjes.  

En op dinsdag 23 mei 2017 om 20 uur is er dan weer een infosessie rond het thema ‘Help, mijn kind heeft 
examenstress… en ik ook’. De examen- of toetsenperiodes zijn voor veel kinderen en jongeren een bron van 
stress. Heeft je kind faalangst, dan wordt het nog lastiger. Maar ook ouders zitten in deze periode vaak met de 
handen in het haar. Tine Breban, kinderpsychologe, zorgt er met een aantal tips voor dat je deze stressperiode 
zonder brokken overleeft. 

Beide activiteiten worden gratis aangeboden en vooraf inschrijven is niet nodig. Een overzicht van het volledige 
aanbod van de activiteiten in het kader van de opvoedingsweek, met o.a. info over een familiepicknick in 
Haacht op zaterdag 20 mei 2017, vind je op http://www.habobib.bibliotheek.be/ activiteiten 

Meer Informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 - e-mail: habobib@bibliotheek.be –  www.habobib.bibliotheek.be)  
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GEZONDHEIDSWANDELING – VANAF 1 JUNI 2017 

Van juni tot en met september kan je opnieuw aan een gezondheidswandeling deelnemen. Deze wandeling van 
ongeveer vijf kilometer, ditmaal in Schiplaken. Langs het parcours vindt men tien borden met telkens vijf vragen 
over gezondheid, voeding, beweging, enz. Ieder vragenbord bevat vijf vragen voor volwassenen en één vraag 
voor kinderen. Voor de deelnemers die deze vragen het best beantwoorden, is er een leuke prijs. 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) 

JAARMARKT EN KERMIS BOORTMEERBEEK – VAN ZATERDAG 3 JUNI TOT EN MET DINSDAG 6 JUNI 2017 

Ter gelegenheid van de Pinksterkermis van Boortmeerbeek wordt op maandag 5 juni 2017 van 8.30 uur tot 14 
uur in het centrum een jaarmarkt georganiseerd.  

De kermis zelf kan men dit jaar bezoeken van zaterdag 3 juni vanaf 14 uur tot en met dinsdag 6 juni 2017. 

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

SPEELGOEDMARKT – MAANDAG 5 JUNI 2017 

Samen met de klassieke Pinksterjaarmarkt wordt op maandag 5 juni 2017 van 8.30 uur tot 14 uur 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. Je kan je hiervoor inschrijven via deze link: 

https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview of op het gemeentehuis, dienst vrije tijd, 
Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek tot 2 mei 2017. 

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

KERMIS HEVER – VAN ZATERDAG 10 JUNI TOT EN MET MAANDAG 12 JUNI 2017 

De eerste kermis van Hever heeft dit jaar plaats op zaterdag 10 juni, zondag 11 juni en maandag 12 juni 2017 in 
het centrum van Hever, op het Heverplein. 

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

VORMING ‘VEILIG ONLINE TIJDENS DE VAKANTIE’ – VRIJDAG 16 JUNI 2017 

We zijn steeds vaker op internet: informatie zoeken, kaarten bekijken, vrienden en familie op de hoogte houden 
enz. Dit stopt niet tijdens de vakantie. Maar hoe ga je op een veilige manier tijdens de vakantie online? Waar 
moet je op letten? En wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn? Op deze en meer vragen krijg je een 
antwoord tijdens de cursus. 

Deze workshop voor beginners vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging in Haacht (Verhaegenlaan 5) op vrijdag 16 
juni 2017 van 9.30 uur tot 12.30 uur. HaBoBIB-leden betalen 5,00 EUR om deel te nemen, niet-leden 10,00 EUR. 
Aan deze vorming kunnen 12 personen deelnemen. Indien er voldoende belangstelling is, wordt in de namiddag 
van 13.30 uur tot 16.30 uur een tweede sessie georganiseerd. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be (T 015/62 70 29 – habobib@bibliotheek.be) 

ROMMELMARKT – DINSDAG 15 AUGUSTUS 2017  

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op dinsdag 15 augustus 2017 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 2017  indienen.  Vooraf 
inschrijven is verplicht.  Ook bewoners die voor hun huis willen plaatsnemen en/of handelaars die op 15 
augustus 2017 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) 
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PROJECT ZOEKT NAAM 

De streek rond de rivieren Dijle, Zenne, het kanaal Leuven-Dijle en de bijrivieren Barebeek en Vrouwvliet is 
uniek. De machtige waterlopen in een lappendeken van weiden, bosjes, houtkanten en bomenrijen, vormen de 
bouwstenen van een waardevol landschap met de Sint-Romboutstoren als baken. 

Regionaal Landschap Rivierenland, Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt bundelen hun krachten in 
een project om de rivieren als groenblauwe verbindingen tussen de stad Mechelen en de omliggende 
gemeenten te versterken. We houden hierbij rekening met recreatiemogelijkheden, maar ook met de 
toenemende verstedelijkingsdruk, het bewaren en verstevigen van de biodiversiteitswaarde, 
multifunctionaliteit en het creëren van extra speelnatuur. 

Wij zijn nog op zoek naar een leuke en klinkende naam die dit project bekendheid kan geven bij het grote 
publiek!  Schuilt er in jouw een geniale copywriter, een spitsvondige woordkunstenaar of iemand die deze regio 
gevat kan benoemen?  Stuur jouw hersenspinsels door naar Myrtle.Verhaeven@rlrl.be  

Meer informatie: www.rlrl.be 

MOBILITEITSCENTRALE ZORGT VOOR AANGEPAST VERVOER 

Graag brengen we nog een keertje de mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant onder de aandacht. Deze provinciale 
dienst maakt met een team experts klanten wegwijs in het vervoer op maat. Omdat mensen met een beperking 
vaak met de handen in het haar zitten als ze zich moeten verplaatsen, wil de mobiliteitscentrale hen graag 
helpen.  

Heb je vragen over aangepast vervoer? Vervoer op maat?  Een concreet vervoerprobleem? Een 
rolstoeltoegankelijk voertuig nodig? Contacteer dan het gratis infonummer van de provincie Vlaams-Brabant, 
0800/26 990. Je kan hen ook mailen op mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be. Zij helpen je op weg.  

Meer informatie: www.vlaamsbrabant.be/mobiliteitscentrale 

MISVERSTAND – VERANDEREN VAN ENERGIELEVERANCIERS KOST GELD 

16% van de Vlamingen denkt onterecht dat ze bij het veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier een 
verbrekingsvergoeding moeten betalen. Veranderen van leverancier is gratis. Je nieuwe leverancier regelt alle 
papierwerk met je huidige leverancier. Je moet enkel een nieuw elektriciteits- en/of aardgascontract sluiten. 

De verwarring is mogelijk te verklaren door het volgende: in hun algemene voorwaarden vermelden sommige 
leveranciers (Essent.be, Octa+ en Mega) dat de vaste vergoeding verschuldigd is per begonnen jaar. Als je dan 
als consument je contract voortijdig beëindigt, moet je toch de volledige jaarlijkse vergoeding betalen. Er zijn 
grote verschillen in de bedragen van de vaste vergoeding. Vraag daarom naar de algemene voorwaarden van je 
leverancier.  

Via www.vtest.be kan je zien wat de vaste vergoeding is van alle aangeboden elektriciteits- en 
aardgascontracten. Klik daarvoor in de resultatentabel in de kolom “Totale kostprijs op jaarbasis” op ‘Meer’.  
Als je kiest voor de goedkoopste energiecontracten bespaar je tot 278,00 EUR per jaar op je energiefactuur! 

Meer informatie: www.vreg.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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