
_____________________________________________________________________________________ 

Openingsuren gemeentehuis:  maandag – donderdag: 8.30 – 12 uur | 13.30 – 16 uur 
  maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur 
  vrijdag: 8.30 – 12 uur 

 

CORONA-CERTIFICAAT 

Het is er! Het coronacertificaat! Sinds midden juni 
2021 kan je via www.mijngezondheid.belgie.be je 
coronacertificaat downloaden of afdrukken.  

Wat is het? 
Het zogenoemde "EU Digital COVID Certificate" 
moet reizen binnen de Europese Unie (en mogelijk 
ook IJsland, Noorwegen, Zwitserland en 
Liechtenstein) gemakkelijker maken. Het is nu ook 
beschikbaar via een QR-code op je smartphone, of 
via een document op papier dat je telefonisch kunt 
aanvragen en per post wordt opgestuurd. Let wel 
op, het is pas een geldig document vanaf 1 juli 
2021. Als je voordien nog naar het buitenland 
reist, zal je nog steeds een recente negatieve PCR 
test moeten tonen in bepaalde landen. De regels zijn voor elk EU land anders. Voor je vertrekt bekijk je best ook 
de website www.diplomatie.belgium.be voor de maatregelen aangepast aan je bestemming.  

Wat kost het? 
Het coronacertificaat is gratis (ook als je het via de post ontvangt). Al kunnen er wel kosten verbonden zijn aan 
het afnemen van een PCR-test. Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar, en voor volwassenen die nog 
niet de kans hebben gekregen zich volledig te laten vaccineren, wordt de kostprijs van een PCR-test maximaal 
twee keer terugbetaald tijdens de maanden juli, augustus en september (met een maximum van 55,00 EUR per 
test). Je kan die gratis testen aanvragen vanaf 28 juni. Dat zal kunnen via  www.mijngezondheid.belgie.be. 
 

TOEGANKELIJKHEID SKATEPARK SPORTHAL 

Tijdens de maanden juli en augustus organiseert de 
gemeente in en rond de sporthal meerdere 
sportweken. De vaak nog jonge deelnemers van de 
sportweken lopen tijdens de middagpauze en na de 
middag geregeld langs het skatepark. 

Om de veiligheid van zowel de skaters als de 
deelnemers van de sportweken te garanderen, zal het 
skatepark op sommige dagen tijdelijk worden 
afgesloten, meestal tussen 12.30  tot 16 uur. Bedankt 
voor jullie begrip. De sportweken vinden plaats op 5 tot 

9 juli, 12 tot 16 juli, 2 tot 6 augustus, 16 tot 20 augustus en 23 tot 27 augustus 2021. 

Meer informatie: Dienst vrije tijd - vrijetijd@boortmeerbeek.be – 015 51 11 45 -optie 5 
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BEREIKBAARHEID VAN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN – OP AFSPRAAK 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 hierboven.  
 

CAMERA’S GLASBOLLEN 

Om sluikstorters aan glasbollen op andere gedachten te 
brengen, plaatst EcoWerf in samenwerking met de gemeente 
Boortmeerbeek camera’s aan de glasbollen. Want sluikstorten 
of afval achterlaten aan de glasbollen is niet alleen kostelijk 
voor de gemeente maar ook  behoorlijk vervelend voor 
omwonenden en voorbijgangers. Sluikstorten is strafbaar. 
Sluikstorters die aan de hand van de camerabeelden 
geïdentificeerd kunnen worden, riskeren een GAS-boete tot 
250,00 EUR. 
Merk je een sluikstort op aan de glasbollen? Dan kan je dit 
melden aan EcoWerf op het nummer 0800 97 0 97 of aan de 
gemeente.      
            Bron: nieuwsblad 

Meer informatie: milieudienst -  milieudienst@boortmeerbeek.be - 015 51 11 45 – optie 3  
 

 

Sociale dienst (OCMW):  
socialedienst@boortmeerbeek.be  
015 51 11 45 – optie 4 

Dienst thuiszorg: 
015 51 11 45 – optie 1 
info@ocmwboortmeerbeek.be 
RAVOT: 
015 50 06 80 
ravot@ocmwboortmeerbeek.be 
 

 

Tijdens corona organiseerden we de dienstverlening volledig op 
afspraak en op afstand. Burgers en medewerkers hebben dit als 
een zeer positieve verandering ervaren. Geen lange wachtrijen 
meer aan loketten en geen nutteloze verplaatsingen meer naar 
het gemeentehuis omdat bijvoorbeeld de juiste 
dossierbeheerder niet beschikbaar is. Vragen zijn gewoonlijk 
eenvoudig, antwoorden soms complex… We hebben 
ondervonden dat zo voldoende tijd kan worden genomen voor 
voorbereiding en antwoord. Dit betekent dat ook in de 
toekomst de baliemomenten beperkt blijven en 
er uitsluitend op afspraak wordt gewerkt. Let wel, de 
mondmaskerplicht geldt nu nog steeds in onze gemeentelijke 
gebouwen, tenzij tegenbericht. 
Er zijn echter een paar uitzonderingen waarvoor je zonder 
afspraak aan het onthaal van het gemeentehuis terecht kan. De 
medewerkers helpen je dan graag verder tijdens de 
openingsuren. Dit lijstje kan je terugvinden op onze website. 
https://www.boortmeerbeek.be/afspraak-maken-met-de-
gemeentelijke-diensten 
Het is ook de bedoeling om vragen meer schriftelijk te 
beantwoorden en documenten zoveel mogelijk elektronisch af 
te leveren. Verplaatsingen naar het gemeentehuis kunnen zo 
tot een minimum worden beperkt. 
Een afspraak maken kan bij voorkeur 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. Wanneer dit niet kan, kan ook een afspraak 
aangevraagd worden via e-mail of via telefoon.  
 
 

 

 
 

Dienst grondgebiedzaken: 
ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 
technischedienst@boortmeerbeek.be 
milieudienst@boortmeerbeek.be 
015 51 11 45 – optie 3 

Dienst Burgerzaken: 
burgerzaken@boortmeerbeek.be  
015 51 11 45 – optie 2 
 

 

 Dienst vrije tijd: 
vrijetijd@boortmeerbeek.be 
015 51 11 45 – optie 5 
Woonloket:  
woonloket@boortmeerbeek.be 
015 51 11 45 – optie 6 
0496 25 85 29 

mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
mailto:info@ocmwboortmeerbeek.be
https://www.boortmeerbeek.be/afspraak-maken-met-de-gemeentelijke-diensten
https://www.boortmeerbeek.be/afspraak-maken-met-de-gemeentelijke-diensten
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ZEG NIET ROMMELMARKT MAAR… GARAGEVERKOOP – ZONDAG 15 AUGUSTUS 2021 

Ook dit jaar maakt de corona-pandemie het onmogelijk om op 15 augustus 2021 de traditionele rommelmarkt 
in het centrum van Boortmeerbeek te organiseren. Alhoewel gelukkig al een hele reeks maatregelen werden 
versoepeld, zijn er toch nog steeds een aantal beperkingen en onduidelijkheden die het onmogelijk maken om 
op één dag duizenden mensen in het centrum van de gemeente samen te brengen. 

Maar gelukkig is er die dag een alternatief, namelijk de grote garageverkoop die de gemeente op zondag 15 
augustus 2021 organiseert.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie: Dienst vrije tijd - vrijetijd@boortmeerbeek.be – 015 51 11 45 -optie 5 
 

PETANQUETOERNOOI – ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021 

Eindelijk is het zo ver… een activiteit in open lucht waaraan we met 
z’n allen op een coronaveilige wijze kunnen deelnemen. Op zondag 
29 augustus 2021 organiseert de gemeente aan de sporthal 
opnieuw een petanquetoernooi. Iedereen van jong tot oud kan 
deelnemen.  

Inschrijven kan enkel in ploegen van drie, waarvan er minstens één 
deelnemer uit de gemeente moet zijn. De deelnameprijs bedraagt 
3,00 EUR per ploeg indien men inschrijft vóór 27 augustus 2021. 
Wie nadien of ter plaatse inschrijft betaalt 5,00 EUR. Inschrijven en 
betalen kan bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

 
Meer informatie: Dienst vrije tijd - vrijetijd@boortmeerbeek.be – 015 51 11 45 -optie 5 

Bij deze garageverkoop gelden enkele voorwaarden: 

 Deze garageverkoop is enkel bestemd voor inwoners 
van Boortmeerbeek, Hever & Schiplaken.  

 De garageverkoop start om 8 uur en eindigt om 16 uur.  

 Deelname aan de garageverkoop is gratis. 

 Aangeboden goederen mogen enkel worden uitgestald 
op private eigendom. Gebruik van voetpaden, rijweg of 
andere onderdelen van het openbaar domein zijn niet 
toegelaten. 

 Deze garageverkoop is bestemd voor de verkoop van 
tweedehandsartikelen. Verkoop van dieren, groenten, 
fruit, drank en eten is niet toegelaten.  

 Waar nodig staan deelnemers zelf in voor eventuele 
noodzakelijk attesten en toelatingen (bv. SABAM,…). 

 Waak er mee over dat bezoekers hun voertuigen correct 
parkeren zodat ze geen overlast in de buurt 
veroorzaken. 

Bij de organisatie van de garageverkoop houdt het 
gemeentebestuur rekening met de op dat ogenblik geldende 
coronamaatregelen. Eventuele aanpassingen zijn altijd 
mogelijk in functie van aangepaste maatregelen die door de 
hogere overheid zouden worden opgelegd.  

  
Deelnemen? 
Inschrijven kan tot 15 juli 2021.  
Let op, je kan enkel jezelf en je familieleden inschrijven die op hetzelfde adres wonen! 
Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier dat je terugvindt op onze website: 
https://www.boortmeerbeek.be/garageverkoop-gemeentebestuur-boortmeerbeek-zondag-15-augustus-2021 
Alle deelnemers zullen tijdig een affiche en een kleurrijke ballon ontvangen waarmee ze aan het publiek kunnen tonen 
dat zij deelnemen aan de garageverkoop op 15 augustus 2021. 

 

https://www.boortmeerbeek.be/garageverkoop-gemeentebestuur-boortmeerbeek-zondag-15-augustus-2021
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BIB 

 
Verrassingen in je valies  
De zomer komt eraan. En dat is altijd goed nieuws. Ook dit jaar 
heeft de bib een selectie gemaakt uit de nieuwste 
jeugdliteratuur. Voor kleuters, voor kinderen in de basisschool én 
voor kinderen uit de eerste graad van het secundair onderwijs 
heeft de bib telkens vier titels uitgekozen en verzameld in een 
koffertje. 
Wat kost dat?  Helemaal niks. Een lidkaart van de bib is alles wat 
je nodig hebt. Vakantielezen kan tussen 15 juni en 15 september. 
We wensen je veel zomers leesplezier!  

 
Bestemming: bib! 
Ben je tussen 3 en 18 jaar oud?  
Haal dan tussen 1 juli en 5 september je reispas af in de bib. Op de reispas staan zes 
bestemmingen, waar je telkens een boek bij zoekt. Je wordt uitgedaagd om deze 
zomer dus zes boeken te lezen. Voor elk gelezen boek krijg je een stempel in je 
reispaspoort. Als je zes stempels verzameld hebt en de reispas vol is, lever je hem in 
bij de bibliotheek.  
Wie zijn reispas inlevert, maakt kans op mooie prijzen! 
 

Schatten (+6) en Schatjes (-6) van Vlieg: Een zomers kijk- en doeparcours in 
de bib  

Soms zie je meer met je ogen dicht. Soms zie je dingen die er niet zijn. En 
soms moet je gewoon heel goed kijken om alles te zien. Geef je ogen volop 
de kost tijdens dit kijk- en doeparcours. Heel de zomer zoemen de Schatten 
van Vlieg (+6 jaar) en Schatjes van Vlieg (-6 jaar) rond in alle hoekjes van de 
bib. Wie de code van de schatkist kraakt, vist er meteen ook een prijs uit.   
 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

WORD LID VAN DE LEESJURY 

Hou je van lezen? Praat je graag over boeken? Ben je tussen 4 en 14 jaar oud? 
Word dan jurylid van de Leesjury! In september start de HaBoBIB met een 
nieuw leesseizoen. 

In een kleine groep lees je samen 8 boeken. We komen 6 keer samen om de 
boeken te bespreken. Dan bepalen we welk boek volgens ons het beste is.  We 
sluiten alles af met een spetterend slotfeest. 

De Leesjury? 
De Leesjury (voorheen Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) is de grootste jonge 
lezersjury van Vlaanderen, voor kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar. Elk 
jaar lezen en bespreken juryleden zes of acht boeken. Op het einde van het 
jaar stemmen ze op hun favorieten en worden de winnaars bekendgemaakt.  

De leesgroepen van de HaBoBIB. 
HaBoBIB heeft vijf leesgroepen. In Haacht lezen we de boeken van groep 3 (van 8 tot 10 jaar) en groep 5 (van 
12 tot 14 jaar). In Boortmeerbeek komt groep 4 (van 10 tot 12 jaar) samen. 
We werken samen met de bib van Kampenhout waar groep 1 (van 4 tot 6 jaar) en groep 2 samenkomen (van 
6 tot 8 jaar). Elke bijeenkomst duurt maximaal 2 uur. 
 
Meer informatie en inschrijven: www.habobib.bibliotheek.be 
 
 

http://www.habobib.bibliotheek.be/
http://www.habobib.bibliotheek.be/
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BOORTMEERBEEK FEEST! – ZONDAG 10 OKTOBER 2021 

Normaal kan je tijdens de eerste zondag van september met 
Boortmeerbeek Feest! aan de sporthal kennismaken met de 
activiteiten die de verschillende verenigingen in de loop van 
volgende maanden zullen aanbieden. Corona stak hier vorig 
jaar een stokje voor, maar dit jaar is Boortmeerbeek Feest! 
er terug.   Veiligheidshalve werd niet gekozen voor de 
gebruikelijke eerste zondag van september. Boortmeerbeek 
Feest! zal dit jaar plaatsvinden op zondag 10 oktober 2021. 
Noteer deze datum alvast in jouw agenda!  

 

Meer informatie: Dienst vrije tijd - vrijetijd@boortmeerbeek.be – 015 51 11 45 -optie 5 

OP ZOEK NAAR EEN BETAALBARE HUURWONING? 

Een goede, kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoning vinden? Soms geen sinecure, én een zware weg om te 
bewandelen. Wist je dat de volgende steunmaatregelen de nodige hulp kunnen bieden? 

De Vlaamse huurpremie 
Gezinnen die een woning huren op de privémarkt en al minstens vier jaar onafgebroken op de wachtlijst staan 
voor een sociale woning, kunnen recht hebben op een maandelijkse huurpremie. Van zodra je in aanmerking 
komt voor de huurpremie, bezorgt Wonen-Vlaanderen je automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier. 

De Vlaamse huursubsidie 
Verhuis je van een slechte of onaangepaste woning naar een kwaliteitsvolle woning of een woning die beter 
aangepast is voor je gezin? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een Vlaamse 
huursubsidie. 

De huurwaarborglening 
De huurwaarborg, tegenwoordig meestal gelijk aan drie maanden huur, neemt een grote hap uit je budget. Bij 
het Vlaams Woningfonds kan je een renteloze huurwaarborglening aanvragen. Elke persoon die de 
huurovereenkomst ondertekent of zal ondertekenen, moet voldoen aan de voorwaarden.  

Vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders 
Deze steunmaatregel is er voor gezinnen met minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen, personen met 
een handicap of oorlogsinvaliden. De eigenaar van de woning krijgt deze vermindering en moet het bedrag 
ervan verrekenen met de huurprijs of doorstorten aan de huurder. Huurders van privéwoningen moeten de 
vermindering zelf aanvragen. Bij een sociale huurwoning gebeurt deze aftrek automatisch.  

Sociaal huren 
Wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet (wat betreft inkomen, leeftijd, inschrijving in het bevolkings- 
of vreemdelingenregister) en als je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of in 
volledig vruchtgebruik hebt, kan je inschrijven voor een woning bij sociale huisvestingsmaatschappijen en 
sociaal verhuurkantoren. Weet wel dat er gewerkt wordt met wachtlijsten. De vraag naar sociale woningen in 
Vlaanderen is namelijk groter dan het aanbod. De gemeente Boortmeerbeek heeft een lokaal 
toewijzingsreglement met bepaalde voorrangsregels voor kandidaat-huurders die inwoner van Boortmeerbeek 
zijn en kandidaten die een bepaalde periode inwoner geweest zijn.  
Voor meer informatie over deze maatregelen, voor hulp bij het aanvragen van bepaalde tegemoetkomingen en 
voor tips om een geschikte huurwoning te vinden, neem je contact op met het woonloket. 
 
Meer informatie: woonloket- woonloket@boortmeerbeek.be – 015 51 11 45 – optie 6 of 0496 25 85 29 
 

 

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huurpremie-voor-wie-op-een-wachtlijst-staat-voor-een-sociale-huurwoning
https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning-aanvragen-2019-vanaf
http://www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening
https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-huurders
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
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PROVINCIALE GROEPSAANKOOP WORDT ENERGIEK WONEN 

De Provinciale Groepsaankopen Vlaams-Brabant veranderen van naam: We spreken vanaf heden over “Energiek 
Wonen”. Een aanbod met “kwalitatieve aannemers in Vlaams-Brabant". 

Ben je op zoek naar een kwaliteitsvolle aannemer om jouw woning energiezuiniger en comfortabeler te maken? 
Kom via EnergiekWonen.be in contact met een lokale vakman die actief is in Boortmeerbeek. 

Heb je beslist dat je je woning energiezuiniger en comfortabeler wilt maken, dan moet je op zoek naar een 
aannemer. Maar welke aannemer moet je nu kiezen uit dat ruime aanbod? Inwoners van Vlaams-Brabant 
kunnen alvast kiezen voor een lokale vakman via het initiatief Energiek Wonen, de vroegere provinciale 
groepsaankopen. Via de website EnergiekWonen.be kan je in contact worden gebracht met aannemers uit jouw 
buurt voor het plaatsen van isolatie of nieuwe ramen of voor de installatie van zonnepanelen of een 
warmtepomp.  Al de aannemers werden kwaliteitsvol en betrouwbaar bevonden na een grondige screening 
door Energiehuis 3Wplus, Energiehuis IGO en Klimaatpunt Pajottenland & Zennevallei vzw. 
Via een online inschrijvingsformulier is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Binnen tien werkdagen 
neemt de geselecteerde aannemer/installateur contact op voor een afspraak. Nog eens tien dagen na het 
bezoek ter plaatse volgt er een prijsofferte, die 
gratis en vrijblijvend is. Pas door het 
ondertekenen van de offerte ga je op het aanbod 
in.  
 
Meer informatie: www.energiekwonen.be 
 

AANGELIJND STAAT NETJES 

Een wandeling in de vrije natuur samen met je trouwe 
viervoeter doet deugd. Het is gezond en goed voor de 
conditie, voor jou en je hond. Maar aangelijnd staat netjes. 
Niet alleen omdat het nu eenmaal moet, maar ook omdat 
je er de natuur, andere wandelaars en je hond zelf mee 
beschermt. We geven je vier goede redenen. 
 
1. Hou je hond gezond  
Het is helemaal niet zo veilig voor je trouwe vriend in de 
vrije natuur. Een andere hond, een opgeschrikt paard of 
een aanstormend everzwijn kunnen je hond verwonden. 
Maar je viervoeter kan ook afdwalen of achter een dier 
aanlopen en zo op de autoweg aan de rand van het bos terechtkomen. 
 Bovendien maken loslopende honden meer kans op een ziekte of ongewenste passagiers, zoals teken. 
 
2. Bescherm de natuur 
Elk jaar sterven er dieren omdat ze gebeten worden door een loslopende hond. Zelfs reetjes ontsnappen er niet 
aan. Maar een hond hoeft niet te bijten om een dier te doden. Een geurspoor op een jong ree, een konijn, een 
vogel of een ander dier kan voldoende zijn om verstoten te worden door de ouders. Vooral in het voorjaar is de 
natuur één grote kwetsbare kraamkliniek. 
 
3. Hou het veilig voor iedereen 
Een onbekende hond die op je afloopt, is beangstigend. Zeker voor een kind. En hoe lief je hond ook is, een dier 
is in de vrije natuur nooit volledig betrouwbaar. Je hond kan opgeschrikt worden en angstig reageren, blaffen 
of erger. Bijtincidenten met wandelaars of joggers gebeuren vaker dan je misschien wel denkt. 
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4. De wet 
Het staat in vrijwel elk gemeentelijke 
politiereglement: honden horen aan de 
leiband op het openbare domein. Voor de 
jacht kan er wel een uitzondering worden 
toegestaan op deze aanlijnverplichting. 
Daarnaast is er ook de Vlaamse regelgeving 
rond natuur- en bosbehoud. Die stelt duidelijk 
dat honden in bossen en natuurgebieden 
altijd aan de leiband moeten worden 
gehouden. Je riskeert een boete als je dat niet 
doet. 
 
 

SOCIAAL TARIEF GAS EN ELEKTRICITEIT – UITBREIDING DOELGROEP 

Om de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de meest kwetsbare mensen te verlichten heeft de federale 
regering beslist om het sociaal tarief tijdelijk ook toe te kennen aan personen die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds. 

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor de 
aankoop van elektriciteit en aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer) hebben van 1 februari 2021 tot 
en met 31 december 2021 tijdelijk recht op het sociaal tarief. Klanten die dat tijdelijke voordeel genieten zullen 
dat ten vroegste in mei zien op hun energiefactuur. Het sociaal tarief wordt met terugwerkende kracht 
toegepast vanaf 1 februari 2021. Het sociaal tarief geldt enkel voor het domicilieadres. Het sociaal tarief is een 
gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of 
de netbeheerder. 

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas 
wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. Je 
hoeft dus geen stappen te ondernemen. Het is de FOD 
Economie die om de drie maanden aan de 
energieleverancier meedeelt welke klanten recht 
hebben op het sociaal tarief. Als jouw 
energieleverancier in mei 2021 geen informatie over je 
recht op het sociaal tarief heeft gekregen, vraag je een 
papieren attest aan bij je ziekenfonds, dat je bezorgt 
aan uw energieleverancier.  

Dankzij de verhoogde tegemoetkoming zijn 
doktersraadplegingen, geneesmiddelen, hospitalisatie, 
enz. goedkoper. In bepaalde gevallen (u hebt recht op 
een sociale uitkering) hebt u daarop automatisch recht. 
In andere gevallen moet je daarvoor bij  jouw ziekenfonds een aanvraag indienen. Aarzel niet te informeren bij 
jouw ziekenfonds. 
 

Meer informatie: sociale dienst OCMW -  socialedienst@boortmeerbeek.be - 015 51 11 45 – optie 4 

 

 

 

Waar kan het zonder lijn? 
In je omheinde tuin. Maar niet elke hondenliefhebber heeft 
een tuin die groot genoeg is. Dan kan je naar de 
hondenloopzone. Dit is een omheinde, openbare groenzone 
waar honden kunnen rennen, spelen en ravotten met andere 
honden. Dat doen ze onder toezicht van hun baasje, zodat 
die kan ingrijpen als het spelen uit de hand loopt. De 
inrichting van een hondenloopzone of hondenloopweide is 
een bevoegdheid van je gemeente of stad. Maar ook het 
Agentschap Natuur en Bos legde in meer dan veertig 
natuurgebieden hondenlosloopzones aan. Je vindt een 
overzicht op www.natuurenbos.be/hondenzones. 

 

Indien je niet geniet van het sociaal tarief is het sowieso raadzaam de VREG-test te doen om de 
energieprijzen te vergelijken en te zien wie de voordeligste energieleveranciers zijn voor jouw: 
https://www.mijnenergie.be/ 

 

mailto:socialedienst@boortmeerbeek.be
http://www.natuurenbos.be/hondenzones
https://www.mijnenergie.be/
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ECOWERF-ONLINE WORKSHOPS KRINGLOOPTHEMA’S GROOT SUCCES 

De afgelopen maanden organiseerde EcoWerf in samenwerking met Vlaco 
verschillende online workshops over afval voorkomen. Met gratis, 
behapbare infosessie maken ze de inwoners warm voor afvalpreventie in 
huis en tuin. Tussen december 2020 en eind mei 2021 zullen zo'n 1.000 
inwoners deelgenomen hebben aan één of meerdere sessies. Omwille van 
de grote interesse organiseert EcoWerf in oktober en november 2021 een 
nieuwe reeks online workshops. Ook jij krijgt dus dit najaar de kans om je te 
laten inspireren over verschillende thema's. Snel inschrijven is de boodschap 
want de plaatsen zijn beperkt.  

Meer informatie en inschrijven: https://www.ecowerf.be/afval-verminderen-in-huis-en-tuin-gratis-online-
infosessies-1 

BUURT- EN WIJKFEESTEN 

Hoe fijn we de buurtfeesten ook vinden, het gemeentebestuur besloot met de actuele coronasituatie in het 
achterhoofd, tot 31 augustus 2021 geen ondersteuning voor buurtfeesten te voorzien, noch financieel noch 
materieel. Half augustus zal de situatie opnieuw worden geëvalueerd. Op dat ogenblik zal worden bepaald of  
ondersteuning van buurtfeesten vanaf het najaar wel opnieuw mogelijk zal zijn. 

ONDERSTEUNING NOORD-ZUIDWERKING 

De gemeente ondersteunt projecten in het kader van de noord-zuidwerking. Concreet betekent dit dat 
gemeente een financiële ondersteuning geeft voor: 

 projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking;  

 initiatieven die tot doel hebben de bevolking te sensibiliseren voor de ontwikkelingssamenwerkings-
problematiek of fondsenwerving organiseren om projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking 
mogelijk te maken  

 inleefreizen  

Subsidieaanvragen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Aanvragen voor 
projecten en voor acties gericht op de sensibilisering moeten jaarlijks vóór 15 september worden ingediend. 
Aanvragen voor inleefreizen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden behandeld in volgorde van 
ontvangst. Het volledige reglement voor de subsidiëring van de noord-zuidwerking en het formulier waarmee 
een subsidie kan worden aangevraagd, vind je op http://boortmeerbeek.be/leven/noord-zuid.  

Meer informatie: Dienst interne zaken - secretariaat@boortmeerbeek.be -  015 51 11 45 - optie 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

http://boortmeerbeek.be/leven/noord-zuid
mailto:secretariaat@boortmeerbeek.be

