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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 27 mei 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).  

VERKIEZINGEN – ZONDAG 26 MEI 2019 

De federale, regionale en Europese verkiezingen vinden plaats op zondag 26 mei 2019.  In Boortmeerbeek zullen 
ongeveer 9.650 kiezers hun stem uitbrengen. In de loop van de maand mei krijg je daarom als stemplichtige een 
oproepbrief in de bus. Verlies hem niet want je hebt hem nodig als je je aanbiedt aan het stembureau. Geen 
oproepbrief gekregen of kwijt? Tot en met vrijdag 24 mei 2019 kan je een kopie van je oproepbrief halen bij de 
dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Dat kan zonder afspraak, tijdens de openingsuren.  

Alle 12 stembureaus bevinden zich in de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek.  Je kan je 
stem uitbrengen tussen 8 uur en 16 uur. We raden je aan, indien mogelijk, te voet of met de fiets te komen. Het 
stemmen gebeurt elektronisch door middel van een stemcomputer.  Het gebruik is heel eenvoudig, maar wie 
wenst kan even komen oefenen en informatie inwinnen in het gemeentehuis. Dit kan vanaf medio mei 2019 elke 
werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Op de dag van de verkiezingen kan je terecht aan het 
centrale infopunt dat in de inkomhal van de sporthal zal geïnstalleerd   

Afwezig of stemmen bij volmacht? 

Heb je een geldige reden om op zondag 26 mei 2019 niet te stemmen? Dan moet je dat bewijzen met een attest. 
Vervolgens kan je iemand een volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. 

De onmogelijkheid om te stemmen moet worden aangetoond met één van de volgende attesten: 

- een medisch attest bij ziekte of medische redenen 
- een attest van de werkgever bij beroeps-of dienstredenen 
- een attest van de onderwijsinstelling waar je les volgt 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 je geen bewijsstukken kan 
voorleggen.  De burgemeester levert ook een attest af  bij de uitoefening van het beroep van schipper, 
marktkramer of kermisreiziger. 

Om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever dient de volmachtkrijger de dag 
van de  verkiezingen in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijbehorende 
attest, de oproepingsbrief en zijn eigen identiteitskaart.  Het volmachtformulier kan je downloaden via 
https://www.verkiezingen.fgov.be/ of afhalen bij de medewerkers van de dienst burgerzaken in het 
gemeentehuis. .  Let op!  Een kiezer mag slechts één volmacht krijgen. 

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

HERSAMENSTELLING GECORO 

In elke Vlaamse gemeente is een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) actief die bij de start 
van een nieuwe legislatuur telkens moet worden vernieuwd. De GECORO is een adviesorgaan dat het 
gemeentebestuur bijstaat bij het uittekenen van de grote lijnen van de ruimtelijke ordening in de gemeente. De 
samenstelling van de GECORO is strikt aan regels gebonden. Zo telt de GECORO in Boortmeerbeek 13 leden. Voor 
elk lid moet daarnaast ook nog een plaatsvervanger worden aangeduid. Bovendien moet ook het decretaal 
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verankerde genderevenwicht worden gerespecteerd, wat betekent dat maximum twee derde van de leden van 
hetzelfde geslacht mogen zijn. 

In de GECORO vinden zowel deskundigen als vertegenwoordigers van de zgn. ‘maatschappelijke geledingen’ een 
plaats. Voor onze gemeente werden de maatschappelijke geledingen als volgt bepaald: 

• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer milieu- en natuurverenigingen; 

• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werkgevers of 
zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers; 

• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van handelaars; 

• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van landbouwers; 

• de maatschappelijke geleding vertegenwoordigd door één of meer verenigingen van werknemers; 

Dit betekent dat verenigingen of organisaties die actief zijn in één van deze geledingen, kandidaten voor de 
GECORO kunnen voordragen. Daarnaast is er ook ruimte voor deskundigen, personen die vanuit hun professionele 
achtergrond, hun opleiding of persoonlijke interessesfeer over een ruime kennis van ruimtelijke ordening 
beschikken. 

Kandidaten die in persoonlijke naam als deskundige in de GECORO wensen te zetelen, moeten in hun kandidatuur 
de nodige gegevens vermelden waaruit hun deskundigheid op het vlak van ruimtelijke ordening blijkt. Voor 
kandidaten die namens een maatschappelijke geleding wensen te zetelen, is het noodzakelijk dat naast de eigen 
kandidatuur er ook een brief is waarmee de vereniging of organisatie rechtsgeldig aangeeft de kandidatuur van 
betrokkene voor te dragen. 

De GECORO vergadert enkele malen per jaar, in principe op een avond tijdens de week. Kandidaturen moeten 
vóór 31 mei 2019 schriftelijk toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 
Boortmeerbeek.  

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

PUBLIEKE INSPRAAK OVER HET PLAN-MER VOOR DE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN 2022 - 2027 

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het 
bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties 
bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere 
bescherming tegen overstromingen en droogte. 

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor 
een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de 
kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten 
worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren 
voor locatie- of inrichtingsalternatieven. 

De nota kunt u downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal 
Waterbeleid (CIW) (www.volvanwater.be) en via de website www.mervlaanderen.be. U kunt de nota ook inkijken 
in het gemeentehuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. Tot en met 18 juni 2019 kunt u uw 
opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan het Team Milieueffectrapportage van het Departement 
Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via het mailadres mer@vlaanderen.be. 

Meer informatie: www.mervlaanderen.be of het gratis telefoonnummer 1700 

HERDENKING TRANSPORT XX – ZONDAG 5 MEI 2019 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse mannen, vrouwen en kinderen met treintransporten vanuit de 
Mechelse Dossinkazerne naar Auschwitz gedeporteerd.  Op 19 april 1943 werd het XXste Transport op de spoorlijn 
tussen Boortmeerbeek en Haacht door drie jonge Brusselaars Robert Maistriau, Jean Franklemon en Georges 
Livschitz tot stilstand gedwongen. Zeventien gedeporteerden konden in Boortmeerbeek uit die trein ontsnappen. 
Nergens in Europa is tijdens de Tweede Wereldoorlog dergelijke bevrijdingsactie op een jodentransport 
uitgevoerd. 

Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek herdenkt elk jaar deze gebeurtenis. De getuigenis van studenten die 
ondanks hun zeer uiteenlopende religieuze en culturele achtergrond, toch samen Auschwitz bezochten, vormt dit 
jaar de rode draad van de herdenking. Zij vertellen ons hoe ze door elkaar te leren kennen, er ook wederzijds 
begrip voor ieders eigen identiteit en leefwereld groeide. Hoe vooroordelen kunnen worden overwonnen.  

Samen met deze studenten, het koor Crescendo en de Koninklijke Fanfare Albert wil deze plechtigheid een serene 
herinnering brengen aan de gebeurtenissen van toen. Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek nodigt je graag 
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uit op zondag 5 mei 2019 om 10.30 uur op de parking van het gemeentehuis om deze herdenkingsplechtigheid 
mee te beleven 

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

STREEKUITJE TILDONK – DINSDAG 7 MEI 2019 

Wie snel is, kan zich nog inschrijven voor het streekuitje op dinsdag 7 mei 2019. 50-plussers krijgen hierbij de 
gelegenheid kennis te maken met cultuur in de eigen regio. Voor dit eerste streekuitje met de eigen fiets wordt 
een bezoek gebracht aan het Belevingscentrum 14 – 18 in De Engelenburcht in Tildonk, de brouwerij Hof Ten 
Dormael in Tildonk of het Arboretum van Wespelaar. Deelnemen kost 10,00 EUR (broodje inbegrepen). 

Meer informatie en inschrijvingen: online via de gemeentelijke webshop 
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be of bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis.  

VERTELLING DOOR ILLUSTRATOR JAN DE KINDER MET LIVE TEKENEN – WOENSDAG 8 MEI 2019 

Jan De Kinder schrijft en tekent en soms staat hij op een podium. In 2002 debuteerde Jan met het prentenboek 
Mathilde. Sindsdien werd zijn werk al vertaald in 16 talen. In zijn tekeningen en verhalen gaat Jan op zoek naar 
directe vertelkracht, humor, sfeerschepping en het weergeven van emoties. Naast tekenen en schrijven heeft Jan 
een passie voor eenwieleren, circus, theater, straattheater, improvisatie, clownerie en vertellen. 

Op woensdag 8 mei 2019 komt hij van 14.30 uur tot 15.30 uur in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek 
vertellen voor kinderen uit de derde graad van het basisonderwijs. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven is 
wel noodzakelijk. 

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

VERTELLING KAMISHIBAI EN MAAK ZELF JE VERHAAL IN WOORD EN BEELD DOOR INGE UMANS – WOENSDAG 15 MEI 2019 

Op woensdag 15 mei 2019 zijn kinderen vanaf 6 jaar in de HaBoBIB-vestiging van Haacht welkom voor een 
vertelnamiddag. In een van oorsprong Japanse magische theater worden grote tekeningen geplaatst die telkens 
een bepaalde scène uit het verhaal in beeld brengen. Al vertellend worden de tekeningen verschoven. Verhalen 
vol humor, wereldverhalen, sprookjes, fabels, een vleugje magie, … De vertelnamiddag start om 14.30 uur en 
eindigt rond 16.30 uur. Deelnemen kan gratis maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 

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

SPEELSE WORKSHOP DANS – VANAF DONDERDAG 16 MEI 2019 

Vanaf donderdag 16 mei 2019 kan je vier donderdagavonden, telkens van 19.30 uur tot 22 uur, terecht in de 
gemeentelijke basisschool (Beringstraat 107) om een speelse wijze te dansen. In deze actieve workshopreeks voor 
volwassenen staat het plezier van bewegen centraal. Via speelse en eenvoudige creatieve opdrachten van dans 
en beweging maak je contact met jouw creativiteit en voel je direct meer energie. Duik in de ervaring en ontmoet 
andere personen op een speelse manier. Kom en ontdek je eigen speelsheid: beweeg een beetje, shake een beetje 
en lach veel. Let's dance! 

Breng kledij mee waarin je makkelijk kan bewegen. We dansen op blote voeten, maar vergeet je sokken niet voor 
tijdens de opwarming. Je brengt best een flesje water mee. Deelnemen kost 57,00 EUR voor de vier sessies. 

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

PICNICK IN RAVOT – ZATERDAG 18 MEI 2019 

Buitenschoolse kinderopvang Ravot zet op zaterdag 18 mei 2019 zijn deuren van 10 uur tot 14 uur open voor 
gezinnen om samen te spelen en zo de batterijen van gezinnen op te laden. We voorzien geen opvang, kinderen 
worden vergezeld van een (groot)ouder om samen plezier te maken op ons prachtige terrein. Voor de allerkleinste 
kruipers en stappers (9 maand tot 2,5 jaar) organiseren we een aangepast klimparcours. Wie graag de creatieve 
toer opgaat, is welkom in ons crea-atelier (2,5 tot 12 jaar). Kom je liever op een ravottende manier plezier maken 
met je kind? Daag mekaar dan uit in onze avontuurlijke zoektocht of een spelletje bubble voetbal (2,5 tot 12 jaar). 
Breng gerust je eigen picknick en dekentje mee om ’s middags in het groen te picknicken. Van harte welkom! 

Meer informatie: Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/50 06 80 – www.ravot.be) 

REGIONALE SPORTELDAG DURBUY – DINSDAG 21 MEI 2019 

Ook dit jaar organiseert de Sportregio waarvan de gemeente Boortmeerbeek deel uitmaakt, een sporteldag te 
Durbuy. Deze sportdag staat open voor alle 50-plussers van de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Kampenhout, 
Keerbergen, Steenokkerzeel, Tremelo en Zemst. Zowel individuelen als groepen zijn van harte welkom! 
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De deelnemers krijgen deze dag ook de kans om wat cultuur en toerisme van de streek op te snuiven. Op het 
programma zal kajak, mountainbike en wandelen staan in de voormiddag en in de namiddag wordt er een 
cultureel-toeristisch bezoek gepland. 

Om deel te nemen betaal je 15,00 EUR. In dit bedrag is busvervoer voorzien vanuit Boortmeerbeek, deelname aan 
de activiteiten en een broodje tijdens de middagpauze. Inschrijven moet wel vóór 15 mei 2019 gebeuren. 

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

HULDIGING SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2018 – DINSDAG 28 MEI 2019 

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 dinsdag 28 mei 2019 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) 

SENIORENFEEST- ZATERDAG 1 JUNI 2019 

65-plussers die zich nog niet hebben ingeschreven voor het jaarlijkse seniorenfeest dat dit jaar plaatsvindt op 
zaterdag 1 juni 2019 in de sporthal van 13 uur tot 17.30 uur, kunnen dit nog via 
https://www.boortmeerbeek.be/inschrijvingsformulier-seniorenfeest-1-juni-2019 of bij de dienst vrije tijd in het 
gemeentehuis. 

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

KINDERSPEELGOEDMARKT – MAANDAG 10 JUNI 2019 

Samen met de klassieke Pinksterjaarmarkt is er ook dit jaar op maandag 10 juni 2019 van 8.30 uur tot 14 uur de 
kinderspeelgoedmarkt. 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 in het gemeentehuis of via 
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview. 

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

SENIORENREIS OOSTENDE – DONDERDAG 20 JUNI 2019 

Op donderdag 20 juni 2019 organiseert het gemeentebestuur zijn jaarlijkse uitstap voor senioren, dit jaar naar 
Oostende. Aan deze uitstap kunnen alle 60-plussers uit de gemeente deelnemen. Er is een aantrekkelijk 
programma uitgewerkt voor de actieve en de minder actieve senioren. 

Het vertrek is voorzien om 7 uur aan het gemeentehuis in Boortmeerbeek, om 7.05 uur aan het Heverplein in 
Hever en om 7.10 uur aan de kerk van Schiplaken. Aangekomen in Oostende genieten we eerst van een tas koffie 
met een koffiekoek. Daarna brengen de deelnemers van het actieve programma een bezoek aan het domein 
Raversijde. Voor de minder actieve senioren is er een rondrit met gids door Oostende en omgeving. 

Na het gezamenlijke middagmaal in restaurant Runway is er in de namiddag terug een keuzeprogramma. Voor de 
wandelaars is er een wandeling langs de Visserskaai, maar men kan ook kiezen voor een vrij bezoek aan Oostende. 
We sluiten de dag af met een belegd broodje met een tas koffie, opnieuw in restaurant Runway. De thuiskomst is 
voorzien rond 19 uur.  

De deelnameprijs voor deze uitstap bedraagt 40,00 EUR (koffie, middagmaal, avondsnack, gidsen en 
toegangsgelden inbegrepen). Inschrijven kan via de seniorenbonden of rechtstreeks in het gemeentehuis tot en 
met 1 juni 2019. 

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

 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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