
_____________________________________________________________________________________ 

Openingsuren gemeentehuis:  maandag – vrijdag : 9 – 12 uur  
  maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur 
  woensdag & donderdagnamiddag: 13.30 – 16 uur  

SAMEN KUNNEN WE DIT AAN 

Het coronavirus stelt iedereen al een tijdje op de proef. Ondertussen neemt het aantal slachtoffers langzaam af, 
mede dankzij al jullie inspanningen, en is er weer wat hoop voor de toekomst. De federale overheid heeft, op basis 
van advies van experten, een strategie uitgetekend om de maatregelen gefaseerd af te bouwen in functie van de 
verspreiding van het virus. De maatregelen worden vanaf dan stapsgewijs afgebouwd zolang de evolutie van de 
pandemie gunstig verloopt.  Sinds 4 mei 2020 zijn we een nieuwe fase  
ingegaan. Het bestuur zal de gemeentelijke maatregelen steeds 
afstemmen op de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. In deze 
nieuwsbrief vind je een overzicht van (enkele) nationale en gemeentelijke 
maatregelen en initiatieven. Samen kunnen we dit aan! 

VERDELING MONDMASKERS 

 

 

 

 

BEREIKBAARHEID VAN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN – OP AFSPRAAK 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Pastorijstraat 2   
Nummer 6 / mei 2020 

 Ga even na of je je vraag niet 
digitaal kan stellen 
(info@boortmeerbeek.be) en/of 
je document(en) kan aanvragen 
via het digitale loket 
(www.boortmeerbeek.be)  

 Wens je toch een afspraak te 
maken dan kan dit door gebruik te 
maken van de contactnummers 
hieronder.  

 

 
Sociale Dienst (OCMW):  
socialedienst@boortmeerbeek.be  
015 51 11 65 

Dienst thuiszorg 
015 50 01 64  
info@ocmwboortmeerbeek.be 

RAVOT 

015 50 06 80 
ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

 

 

Het gemeentebestuur zal aan elke inwoner twee stoffen mondmaskers 
bezorgen, alsook twee filters, geschonken vanuit de federale overheid, om 
in zelfgemaakte mondmaskers te verwerken. De levering van de 
mondmaskers wordt in de tweede helft van mei verwacht. De 
mondmaskers worden bij elke inwoner in de bus gestoken door vrijwilligers 
en zijn voorzien van de noodzakelijke gebruiks-instructies. De maskers 
mogen gewassen worden op 60°C en zijn dan ook herbruikbaar. De bedeling 
gebeurt per straat volgens gegevens uit het bevolkingsregister (elke 
inwoner van 12 jaar of ouder op 1 juli 2020). Je hoeft ze dus niet te komen 
afhalen in het gemeentehuis en het is ook niet nodig om je hiervoor te 
registreren. Voorlopig kunnen we nog geen exacte datum meegeven 
wanneer de verdeling op gang komt. Van zodra we meer informatie hebben, 
brengen we jullie op de hoogte via de gebruikelijke (digitale) kanalen. 

  

 

Heb je hier vragen over? 

Gelieve deze dan te stellen via 
info@boortmeerbeek.be en onze 
diensten hier niet telefonisch over te 
contacteren.   

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn de gemeentelijke diensten niet vrij 
toegankelijk, dit om zowel jullie als onze medewerkers maximaal te 
beschermen. Om jullie de meest optimale dienstverlening te kunnen 
blijven waarborgen, werken de diensten vanaf maandag 11 mei 2020  
enkel op afspraak. Kom je toch zonder afspraak langs,  loop je het risico 
dat je niet kan worden verder geholpen. Een afspraak maken kan bij 
voorkeur telefonisch, via e-mail of via de website, waar je ook heel wat 
diensten en producten van het bestuur via het digitale loket kan regelen. 
Het digitale loket is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar via jouw 
computer, tablet  of smartphone. Lukt dit niet, kan je per uitzondering ook 
aan het onthaal terecht. 

 

 

 

Dienst Grondgebiedzaken: 
ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 
technischedienst@boortmeerbeek.be 
milieudienst@boortmeerbeek.be 
015 51 11 45 – optie 2 

Dienst Burgerzaken: 
burgerzaken@boortmeerbeek.be  
015 51 11 45 – optie 3 

 

 

 

Dienst Vrije Tijd: 
vrijetijd@boortmeerbeek.be 
015 51 11 45 – optie 4 

Woonloket:  
woonloket@boortmeerbeek.be 
0496 25 85 29 
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TIJDENS JOUW AFSPRAAK… 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD 

De afgelopen zitting van de gemeenteraad van 11 mei 2020 werd in digitale vorm gehouden. Deze zitting was  
helaas niet publiek toegankelijk omwille van technologische en materiële beperkingen. Uiteraard werd de 
zitting opgenomen en zal ze (op vraag) ter beschikking worden gesteld. De eerstvolgende zitting van de OCMW- 
en de gemeenteraad vindt plaats op 22 juni 2020 om 20 uur. Onder welke vorm deze zal plaatsvinden wordt 
later nog gecommuniceerd. Wil je graag de agenda van deze raden consulteren, dan kan je terecht op de 
website van de gemeente https://www.boortmeerbeek.be/gemeentebestuur 

SPORTHAL, CULTUURHUIS EN BUURTHUIS BLIJVEN GESLOTEN! 

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

ZOMERACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

Traditioneel starten de inschrijvingen voor de sport/creaweken tijdens 
de zomervakantie en ook RAVOT meteen na de paasvakantie. Maar ook 
hier gooide het coronavirus roet in het eten. Momenteel is nog niet  
geheel duidelijk onder welke voorwaarden deze activiteiten kunnen 
worden georganiseerd. Wellicht zal dit gebeuren in aangepaste vorm en 
kan/ kunnen de locatie(s) gewijzigd worden. De start van de 
inschrijvingen start op dinsdag 2 juni 2020 om 9 uur. We kunnen wel al 
meegeven dat er slechts een beperkt aanbod zal zijn voor de 12 tot 16-
jarigen. Ook wordt een limiet ingesteld op het aantal te boeken 
opvangdagen. Je zal 
maximaal 20 volledige 
opvangdagen opvang kunnen 
reserveren in Ravot en 2 

sport/creaweken . Dit om zoveel mogelijk ouders de kans te geven een 
zomeractiviteit te boeken. Bedankt voor jullie begrip hiervoor.   Mocht je 
ondertussen nog vragen hebben dan kan je terecht bij de dienst vrije tijd 
en Ravot via telefoon of e-mail. 

ECOWERF STAAT PARAAT 

De medewerkers van EcoWerf staan elke dag paraat om de ophaling van 
huishoudelijk afval aan huis te garanderen. Daarnaast werd het recyclagepark op 
7 april 2020 onder (strikte) voorwaarden opnieuw geopend. Dankzij de steun en 
dankbaarheid van alle inwoners kon dat veilig en vlot verlopen, waarvoor dank. 
Door de veiligheidsmaatregelen op te volgen, kunnen de recyclageparkwachters 
je een veilig en vlot bezoek  garanderen. Het aantal wagens dat gelijktijdig op het 
recyclagepark mag, is beperkt. Blijf niet langer dan 15 minuten op het park om 
afvalstoffen af te leveren en kom alleen naar het recyclagepark als het echt nodig 
is.  Nu de gemeentelijke diensten enkel op afspraak bereikbaar zijn, koop je de 
huisvuilzakken ook best aan in de lokale supermarkten. In het recyclagepark en 
op het gemeentehuis kan je enkel met bancontact betalen. Meer informatie over 
de openingsuren van het recyclagepark en de dienstverlening van EcoWerf vind je op www.ecowerf.be. 

Meer info? 
Dienst Vrije Tijd: 
015 51 11 45 – optie 4 
vrijetijd@boortmeerbeek.be 
Ravot: 
015 50 06 80 
ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

 

Het beperken van contacten tussen 
mensen, het respecteren van veilige 

afstanden en goede hygiënische 
reflexen blijven van kracht, 

ongeacht de afbouwfase waarin we 

ons bevinden. 

 

 Heb je een afspraak respecteer dan je afspraakuur 

 Kom langs de hoofdingang 

 Er wordt voldoende tijd gelaten tussen afspraken zodat 
‘wachten’ onnodig is. 

 Meld je aan bij het onthaal 

 De medewerkers zullen je vragen om je handen te 
ontsmetten en verwijzen je graag door naar de juiste dienst. 

 

 

https://www.boortmeerbeek.be/gemeentebestuur
http://www.ecowerf.be/


 

 

MAATREGELEN AFBOUWSTRATEGIE 

Woensdag 6 mei 2020 kwam de Nationale Veiligheidsraad samen om de situatie vanaf 10 en 11 mei 2020 te 
bekrachtigen en toe te lichten. Het volledige persbericht kan je nalezen op www.info-coronavirus.be. 

 

 maximaal 4 personen (steeds dezelfde) ontvangen. 
 De bezoekers verbinden zich ertoe alleen met dit gezin af te spreken. 
 De sociale afstand (1,5 meter) moet gerespecteerd worden. 
 Bij voorkeur wordt het bezoek buiten, in de tuin of op het terras, georganiseerd. 
 Als een gezinslid ziek is, is er uiteraard geen bezoek toegestaan. 
 Speciale aandacht moet nog altijd besteed worden aan oudere en kwetsbare mensen. 
  

Basis- en middelbare scholen openen, in kleine groepen en onder strenge voorwaarden en enkel voor sommige 
leerlingen. Vlaamse scholen openen op vrijdag 15 mei 2020 voor een testfase, zodat tijdens het weekend erna kan 
worden bijgestuurd. De scholen moeten maximaal de veiligheid van leerlingen en personeel waarborgen. Dat vraagt 
heel wat organisatorische aanpassingen. Onze scholen zijn daar aan de slag mee gegaan om de start voor iedereen 
zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Startdata kunnen verschillen: elke school zal met de ouders van de 
leerlingen contact opnemen wat de specifieke afspraken zijn. Daarnaast blijven de scholen in opvang voorzien voor 
kinderen van ouders in essentiële sectoren of die opnieuw aan het werk zijn en geen andere opvangmogelijkheid 
hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEROPSTART OPENBARE ONDERZOEKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vraag van de Vlaamse Overheid en als gevolg van de coronamaatregelen werden alle openbare onderzoeken in 
Boortmeerbeek geschorst op 24 maart 2020.  In het kader van COVID 19-maatregelen werd het Nooddecreet van 
20 maart 2020 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Eén van de maatregelen, opgenomen in dit decreet, houdt 
in dat lopende onderzoeken kunnen worden verder gezet vanaf 24 april 2020. Het gemeentebestuur is volop bezig 
geweest met het treffen van de nodige maatregelen om de inzage van omgevingsvergunningsaanvragen op een 
veilige manier te laten verlopen met inachtneming van de hygiënische basisregels. De dienst doet dit met de nodige 
aandacht voor de uiterste beslissingstermijnen zodanig dat er niet moet worden overgegaan tot het stilzwijgend 
weigeren van omgevingsvergunningsaanvragen.  

 

 

Wil je een afspraak maken voor inzage? 
 
Dienst Grondgebiedzaken: 
015 51 11 45 – optie 2 
ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 
 

 

WAT KAN VANAF 10 & 11 MEI 2020 ? 

 

WINKELS OPENEN 

  ongeacht de grootte of het type winkel vanaf 11 
mei 2020 

 met uitzondering van contactberoepen (bv. 
kappers) en markten (d.i. situatie voor 18 mei ) 

 1 klant per 10 m², max. 30 minuten. 
 Winkelen doe je alleen, tenzij voor kinderen 

onder de 18 jaar of personen die hulp nodig 
hebben. 

 hou bij het winkelen voldoende fysieke afstand  
en/of gebruik een mondmasker 

 Ga naar een winkel in jouw buurt.  

 

Steun onze lokale economie in deze moeilijke tijden 
en koop Boortmeerbeeks! Via het platform 
www.3190koopt.be en www.3191koopt.be ontdek 
je welke initiatieven onze lokale ondernemers namen 
tijdens de coronacrisis: online eten bestellen of 
shoppen, waar kan je eten afhalen, welke winkels 
hebben opnieuw hun deuren geopend eventueel met 
aangepaste uren. De FOD Economie heeft een 
handige gids opgemaakt met tips voor de heropstart 
van de winkels. Deze gids vind je ook terug op de 
gemeentelijke website www.boortmeerbeek.be 

 

SHOPPEN IN BOORTMEERBEEK! 

 

WAT KAN VANAF 18 MEI ? 

 

We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. We proberen 
je telefonisch en via mail verder te helpen en indien nodig plannen we 
een afspraak in. Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunningen, 
kan er in bepaalde dossiers een openbaar onderzoek gehouden 
worden. Dit is een moment waarop iedereen het dossier kan komen 
bekijken en eventueel een bezwaar indienen of later in beroep 
gaan. Heb je een aangetekend schrijven ontvangen van een openbaar 
onderzoek of heb je een gele affiche zien hangen waar je vragen over 
hebt? Je kan het dossier steeds komen inkijken, maar hiervoor moet op 
voorhand een afspraak worden gemaakt. 

 

 

 

http://www.info-coronavirus.be/


 

 

TIPS VAN HET WOONLOKET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Naar aanleiding van de afbouw van de beperkende 
coronamaatregelen kunnen verschillende stappen in het 
verhuurproces opnieuw opgestart worden. Huisbezoeken voor 
wie een woning wil kopen of huren kunnen bijvoorbeeld weer 
doorgaan indien ze door professionele verhuurders, 
vastgoedmakelaars en sociale verhuurders worden 
georganiseerd. En verhuizen is terug toegelaten. De 
verplichtingen van respectievelijk huurder en verhuurder inzake 
dringende herstellingen worden ook integraal hernomen. 
Gedurende een overgangsfase moeten er evenwel nog strenge 
beschermings- en voorzorgsmaatregelen gerespecteerd 
worden om een heropflakkering van COVID 19 te vermijden. 
Uithuiszettingen in huurzaken blijven opgeschort tot en met 17 
juli 2020 en tot dan zullen er ook geen afsluitingen gebeuren 
van water, gas en elektriciteit. Het is wel raadzaam om hulp te 
zoeken en uitstel van betaling te vragen als er 
betalingsmoeilijkheden dreigen te ontstaan. Om te besparen op 
je energierekening, kan het ook de moeite lonen om eens een 
vergelijking te maken tussen energiecontracten. Gas en 
elektriciteit zijn door de coronacrisis fors goedkoper geworden, 
maar nog veel mensen betalen teveel voor hun energie door 
zelden van energieleverancier of -contract te veranderen. De 
meest onafhankelijke online vergelijkingstool is vtest.vreg.be 
Welkom om contact op te nemen met het woonloket voor meer 
informatie hierover en voor hulp om eens een vergelijking te 
maken tussen energiecontracten. 

 
 
 
 
 
 

 

HOU HET GEZOND IN JE ‘KOT’ 

 Nu we meer tijd in huis doorbrengen, is 
het ook belangrijk om jouw woning 
gezond te houden. Tracht deze 24 uur op 
24 te ventileren en regelmatig te 
verluchten. Ventileren kan met behulp 
van een ventilatiesysteem, 
ventilatieroosters of door je raam op 
kiepstand te zetten. Om te verluchten 
zou je minstens twee keer per dag je 
raam 15 minuten wijd open moeten 
zetten. Zo vermijd je de opstapeling van 
CO2, vocht en schadelijke stoffen die tot 
gezondheidsklachten kunnen leiden. 
Probeer ook je huis rookvrij te houden. 
Roken is voor iedereen erg ongezond, en 
nog veel meer voor kinderen. 
Lichaamsbeweging in de buitenlucht is 
toegestaan en zelfs aanbevolen. Je kan 
bijvoorbeeld een wandeling maken bij 
jou in de buurt. Respecteer naast de 
algemene richtlijnen ook de natuur (blijf 
op de paden, hou honden aan de 
leiband, laat geen vuil achter en probeer 
niet teveel kabaal te maken).  

 

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben het 
dagelijks leven op zijn minst gezegd op zijn kop gezet. Nu iedereen nog steeds zoveel 
mogelijk moet thuisblijven en de verplaatsingen beperkt zijn, vragen enkele vaste 

gewoontes en initiatieven soms een andere aanpak. Het woonloket heeft een aantal 
zaken op een rijtje gezet die voor jou nuttig kunnen zijn om te weten. 

WATER & ENERGIE – HUREN & VERHUREN 

 

Het gemeentebestuur volgt uiteraard de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad kan de 
aangekondigde versoepeling van maatregelen en timing veranderen. 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. 

Blijf op de hoogte van de laatste richtlijnen van de overheid. Volg daarvoor enkel betrouwbare bronnen. 
 

  Betrouwbare info?            Gemeentelijke maatregelen?                 Vragen voor het bestuur? 
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