
_____________________________________________________________________________________ 

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

GEMEENTERAAD & RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad vindt plaats op 27 september 2021 om 20 uur. De wijze waarop de 
raadsleden zullen vergaderen, hetzij fysiek en/of digitaal, is op dit ogenblik nog niet bepaald. Dit wordt uiteraard zo 
snel mogelijk op de website en andere digitale kanalen gecommuniceerd. De zittingen van de gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn vinden aansluitend aan elkaar plaats.  De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. 
Wil je graag de agenda van deze raden consulteren, dan kan je terecht op de website van de gemeente 
https://www.boortmeerbeek.be/gemeentebestuur 

RETROACTIEVE INVESTERINGSPREMIE TERUGDRAAIENDE TELLER ZONNEPANELEN 

Wat is het? 
Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de 
terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met 
een digitale meter. Het verdwijnen van de terugdraaiende 
teller betekent voor een groot aantal investeerders een 
financieel verlies.  Heb je een digitale meter en 
zonnepanelen geplaatst vóór 2021?  Tot en met 19 januari 
2022 kan je  jouw aanvraag indienen voor de retroactieve 
investeringspremie voor zonnepanelen via het digitale loket 
van Fluvius: https://mijn.fluvius.be/premies. 

Wanneer aanvragen? 
De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams 
Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA gebruikt je 
gegevens uit de aanvraag, om jouw premie te kunnen 
uitbetalen (en voor handhaving, daar waar misbruik wordt vastgesteld).  

 
Let op:   Heb je geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmtepomp? Dan kan je bovenop de retroactieve 
investeringspremie voor zonnepanelen ook in aanmerking komen voor de retroactieve warmtepomppremie. Vraag 
alvast tijdig de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aan. De premie-aanvraag voor de warmtepomp 
(evenals de premie voor decentrale installaties zoals een micro-WKK of windturbine) kreeg nog geen definitieve 
goedkeuring. Wens je meer informatie over of heb je hulp nodig bij de aanvraag van de retroactieve 
investeringspremie of een andere premie? Neem dan zeker contact op met het woonloket. 

Meer informatie: woonloket- woonloket@boortmeerbeek.be – 015 51 11 45 – optie 6 of 0496 25 85 29 

 
 
 
 

  

  

De doelstelling is om alle premies die voor half november werden aangevraagd nog dit jaar uit te betalen: 
- wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan vanaf 20 juli 2021 de 

aanvraag voor de retroactieve investeringspremie indienen en heeft tot en met 19 januari 2022 de tijd;  
- wie nu nog een klassieke verbruiksmeter heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021 , kan de premie tot 6 

maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025); 
- Heb je een hoog zelfverbruik of pas je jouw gedrag aan om dat te bereiken en zodoende op een relatief laag 

elektriciteitsverbruik het nettarief moet betalen? Dan kan de digitale meter voor jou een  financieel voordeel 
betekenen: het prosumententarief valt immers weg. Wie zelf een digitale meter aanvraagt, krijgt bovendien 
een bonus van 100,00 EUR bovenop de premie.   

 

mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER HET ONTWERP VAN DIGITALE ATLAS VAN GERANGSCHIKTE ONBEVAARBARE 

WATERLOPEN EN PUBLIEKE GRACHTEN 

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met 
bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. 

Het uitvoeringsbesluit regelt: 

 

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte 
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be. 
De oude analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, 
worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.  

Waarom dit openbaar onderzoek? 
De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse 
Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... 
Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te 
nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie 
op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht 
werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet 

overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen w samen de 

kwaliteit van de atlas verbeteren. 

Opmerking of bezwaar? 
Het geo-loket dat vanaf 1 september 2021 beschikbaar is, bevat een link naar een digitaal inspraakformulier.  
Het gaat om een eenvoudig formulier waarin je: 

 jouw opmerking kan formuleren 
 de waterloop of gracht waarop je opmerking betrekking heeft, kan aanduiden op kaart 
 foto’s en bijlagen kan inladen. 

Opmerkingen of bezwaren kan je schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen d.m.v. 
aangetekend schrijven, bij afgifte tegen ontvangstbewijs (Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek) of digitaal via 
ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be . 

 

 

 de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare 
waterlopen als voor de publieke grachten 

 de organisatie van het openbaar onderzoek 

 de actualisatie van de digitale atlas 
 

 

 

Het ontwerp van digitale atlas is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be of aan de hand van de  

url: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas. 
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Wat gebeurt er met je opmerkingen? 
Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de gemeenten 
de ontvangen opmerkingen en bezwaren aan de Vlaamse Milieu Maatschappij, die instaat voor de verwerking, in 
overleg met de betrokken waterloopbeheerder. 
De minister van Omgeving zal vervolgens de digitale atlas definitief goedkeuren. Op dat moment vervallen de oude 
analoge atlassen. 
De definitieve digitale atlas zal te raadplegen zijn op https://www.geopunt.be. 

Meer informatie: Dienst ruimtelijke ordening  - ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be – 015 51 11 45 -optie 3 
Concrete vraag over dit openbaar onderzoek: via digitale-atlas@vmm. 
 

COMPOSTACTIE ECOWERF SEPTEMBER EN OKTOBER : GRATIS TUINHANDSCHOENEN  

Het najaar is een ideaal moment om je tuin te verwennen 
met compost. Om dat te vieren, krijg je in september en 
oktober gratis een paar tuinhandschoenen bij aankoop van 
compost op het recyclagepark. EcoWerf organiseert de 
actie i.s.m. Vlaco. Koop je drie zakken compost? Dan doe je 
extra profijt: EcoWerf schenkt jou er één zak gratis bovenop 
(zolang de voorraad strekt)!  
Compost is een gouden product, waar de bodem en alles 
wat erop groeit voordeel uit haalt. Met een portie compost 
voorzie je je planten en bomen van een voorraad 
voedingssupplementen bij de aanplant, het geeft jouw 
gazon een opkikkertje en het is de ideale partner in de strijd 
tegen droogte. Zo wapen je je tuin tegen langere droogte- 
en hitteperiodes volgende zomer. 
Maar dat niet alleen, ook het klimaat viert mee. Door 
duurzame gft-compost van EcoWerf te gebruiken, realiseer 
je immers een voetafdrukvermindering en sluit je de 
kringloop.  
Deze actie van EcoWerf en Vlaco loopt van 1 september 
2021 t.e.m. 31 oktober 2021 (zolang de voorraad strekt). 
Zakken compost van 40 liter kan je aankopen op alle 
recyclageparken van EcoWerf. Meer info over de aankoop 
van compost in grote hoeveelheden, levering aan huis, 
compostgebruik, samenstelling: www.ecowerf.be 
Wil je alles weten over de voordelen van compostgebruik in 
het najaar? Raadpleeg dan de website van 
EcoWerf:   https://www.ecowerf.be/compost-gebruiken-
in-het-najaar      

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

WEGWIJS IN DE RENOVATIEJUNGLE 

Dreig je te verdwalen in de renovatiejungle? Jouw Energiehuis stippelt verschillende wegen 
voor je uit. De Energiehuizen, een initiatief van het Vlaamse Gewest, zijn geen commerciële 
organisaties, maar geven neutraal en (bijna) gratis advies. Energiehuis IGO is actief in het 
arrondissement Leuven en wil met de steun van de provincie en de gemeenten alle inwoners 
helpen om energie te besparen. Het Energiehuis IGO organiseert een gratis online info-avond 
Energetisch Renoveren op 22 september 2021 om 19.30 uur. 

Meer informatie en inschrijven: http://digitaleinfosessies.igo.be of scan de QR-code 

Gratis online infoavond Energetisch Renoveren - 22 september 2021 om 19.30 uur 

Programma: 
- Uitleg over vrijblijvende begeleiding van jouw renovatieproject 
- Uitleg over het aanbod Energiek Wonen met op kwaliteit geselecteerde aannemers 
- Een overzicht van alle mogelijke premies, financiering en andere voordelen bij renovatie 
- Mogelijkheid om vragen te stellen 

http://www.ecowerf.be/
https://www.ecowerf.be/compost-gebruiken-in-het-najaar
https://www.ecowerf.be/compost-gebruiken-in-het-najaar
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
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BEHAAG JE TUIN. 

Wat is het?  
85% van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote kans dus dat jij er ook één hebt. Dan is de samenaankoop 
‘Behaag je tuin’ misschien iets voor jou. Want jouw tuin, hoe groot of klein ook, kan al een verschil maken voor natuur 
en klimaat. Hoe? Plant een boom, haag of klimplant.  Samen zorgen we zo voor meer groen.  De regionale 
landschappen van Vlaams-Brabant garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een goede prijs.  Het aanbod 
is heel gevarieerd. Je kan kiezen uit gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten en bosranden. Maar ook 

voor hoogstamfruitbomen, loofbomen en knotwilgen. De klimaatbomen deden het goed in 2020 dus zetten we ze 
opnieuw in de kijker. Dit zijn bomen die een langere periode van droogte kunnen verdragen en die veel schaduw 
bieden. Nieuw in het aanbod is de gemengde haag voor kleinere tuinen.  Dit pakket bevat 15 plantjes waaronder 
5 liguster, 5 haagbeuk en 5 eénstijlige meidoorn.  . Alle informatie over de pakketten en boomsoorten vind je op 
www.behaagjetuin.be. Ook de milieudienst kan je wegwijs maken. 

Wanneer en hoe kan ik bestellen? 
Van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021 online op www.behaagjetuin.be.  
Na je bestelling ontvang je een bevestigingsmail met details van je bestelling.  
Het bestelde én vooraf betaalde plantgoed kan je in december 2021 afhalen op het gemeentelijke verdeelpunt 
aan de loods, Mechelsebaan 37, 3190 Boortmeerbeek. Het exacte tijdstip word je later medegedeeld. 

 

 

 

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

DE BIB IS JARIG! BIB BIB HOERA! 

Feest je mee? 
Wens de bib op een originele manier een gelukkige verjaardag en bezorg ze een 
wenskaartje, een verjaardagstaart, een mailtje, een foto met je favoriete boek, ... Bezorg  
je felicitaties ten laatste op 6 september 2021, wij geven ze een mooi plekje in de bib! In 
september bestaat HaBoBIB namelijk 15 jaar. En dat vieren ze graag samen met jou!  
Van 13 september  202 tot en met 18 september 2021 krijgt elke bezoeker een gratis 
totebag met een illustratie van Pieter Gaudesaboos. Heel de week is er veel te beleven in 
de bib met gekke kapsels, leuke animatie, muziek en nog veel meer. Hou zeker de website 
in het oog voor meer info. Iedereen welkom! 

Meer informatie: https://www.habobib.bibliotheek.be/ 

BOEKSTART: JE BABY OF PEUTER LATEN GENIETEN VAN BOEKEN? 

Boekstart wil jou samen met je baby of peuter laten genieten van boeken, want 
wat je vroeg leert, leer je voor het leven. Zo is dat ook met lezen. Door jonge 
kinderen vroeg te laten kennismaken met boeken, gaat er een wereld van 
verbeelding én nieuwe woorden voor hen open. 
Woon je in een Haacht of Boortmeerbeek? Fijn! Dan krijg je via het 
consultatiebureau van Kind en Gezin op twee momenten vóór je peuter naar 
school gaat een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek. 
Zo ontdek je heel vroeg boekjes voor je baby én het aanbod in de bib. 

Meer informatie: https://www.habobib.bibliotheek.be/ 

 
 
 
 
 

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://www./
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
http://www.habobib.bibliotheek.be/NewsletterTasksServlet?action=click&email=kirsten.druez@habobib.be&site=habobib&newsletter=juli.xml&lang=nl&url=http%3A%2F%2Fwww.habobib.bibliotheek.be%2Fdocuments%2Fhome.xml%3Flang%3Dnl

