
GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op woensdag 11 juli 2018. 

OP REIS? KIJK TIJDIG UW REISDOCUMENTEN NA!  

Ga je de volgende maanden samen met de kinderen naar het buitenland? Denk dan tijdig aan de aanvraag 
van een Kids-ID. De aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 
twaalf jaar gebeurt op vraag van een persoon die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefent. Bij 
de aanvraag is ook een recente pasfoto van goede kwaliteit met heldere achtergrond en met neutrale 
gezichtsuitdrukking vereist. Kijk zeker de vervaldag van de Kids-ID na. De levering van een Kids-ID neemt 2,5 
weken in beslag en heeft een kostprijs van 11,00 EUR. Let op! Vermits deze identiteitskaarten niet in het 
gemeentehuis zelf worden gemaakt, kan de leveringstermijn niet worden ingekort.  

Een reispaspoort laat je toe om buiten Europa te reizen. Een reispaspoort kan geleverd worden op acht 
werkdagen. Uitzonderlijk kan er ook beroep worden gedaan op een (dure) spoedprocedure. Een pasfoto met 
heldere achtergrond en neutrale gezichtsuitdrukking is vereist. Kinderen vanaf zes jaar moeten aanwezig zijn 
bij de aanvraag van een reispaspoort. 

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (www.diplobel.belgium – reisdocumenten) vind je reisadvies 
en informatie over de reisdocumenten die je nodig hebt per land. 

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

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL – INSTAPPEN IN DE KLEUTERSCHOOL 

Kleuters mogen voor het eerst naar school gaan wanneer zij 2 jaar en 6 maanden jong zijn. Zij moeten die 
leeftijd bereikt hebben op één van de vaste ‘instapdagen’, die de overheid heeft vastgelegd: op de 1ste 
schooldag van september, na de herfst- en kerstvakantie, op de eerste schooldag van februari en op de eerste 
schooldag na de krokus-, paas- en hemelvaartvakantie. 

De volgende ‘instapdagen’, waarop de peuters hun eerste stapjes mogen zetten in het ‘instapklasje’ 
(peuterklasje, kapoenenklasje,...) zijn :  

 maandag 3 september 2018 (na zomervakantie), kinderen geboren vóór 4 maart 2016, 

 maandag 5 november 2018 (na herfstvakantie), kinderen geboren vóór 6 mei 2016, 

 maandag 7 januari 2019 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 8 juli 2016, 

 vrijdag 1 februari 2019 (teldag), kinderen geboren vóór 2 augustus 2016, 

 maandag 11 maart 2019 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 12 september 2016, 

 dinsdag 23 april 2019 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 24 oktober 2016, 

 maandag 3 juni 2019 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 4 december 2016, 

 maandag 2 september 2019 (na zomervakantie), kinderen geboren vóór 3 maart 2017, 

 maandag 4 november 2019 (na  herfstvakantie), kinderen geboren vóór 5 mei 2017, 

 maandag 6 januari 2020 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 7 juli 2017, 

 maandag 3 februari 2020 (teldag), kinderen geboren vóór 4 augustus 2017, 

 maandag 2 maart 2020 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 3 september 2017, 

 maandag 20 april 2020 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 21 oktober 2017, 

 maandag 25 mei 2020 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 26 november 2017. 

U kunt de eerstvolgende instapdag van uw kleuter ook berekenen met deze rekenmodule:  
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter 

Is uw kleuter reeds drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met de instapdata. 
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Op de volgende dagen, van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt een openklasavond plaats in de kleuterschool van 
de Gemeentelijke Basisschool, Beringstraat 107 – 3190 Boortmeerbeek :  

 woensdag 10 oktober 2018 

 woensdag 12 december 2018 

 woensdag 20 februari 2019 

 woensdag 22 mei 2019

De jaarlijkse Opendeurdag voorafgaand aan het schooljaar 2018-2019 is op donderdag 30 augustus 2018 van 
18 uur tot 19 uur. 

Alle belangstellende ouders en hun peuters zijn op de opendeur- en op de openklasavonden welkom voor 
een vrijblijvende kennismaking. Of om de ‘grote dag’ voor te bereiden ! Ook een afspraak op andere dagen 
is mogelijk (secretariaat-gbs@boortmeerbeek.be ,  015 51 52 79). 

VZW MOBIEL ZORGT VOOR VERVOER VOOR MINDER MOBIELE REIZIGERS 

Vervoer is een belangrijk aspect in onze samenleving: verplaatsingen naar het werk of de school, naar de 
winkel, de dokter, uitstappen naar culturele activiteiten, of een familiebezoek. Bij al deze activiteiten is het 
nodig dat we ons kunnen verplaatsen. Veel mensen ondervinden echter moeilijkheden: ouderdom, een 
fysieke, mentale, aangeboren of verworven beperking, kortom allerlei factoren die ertoe leiden dat je niet 
altijd gemakkelijk geschikt (en beschikbaar) vervoer vindt. 

De vzw Mobiel is een organisatie die zich inzet voor het vervoer van iedereen die omwille van diverse redenen 
beperkt is in zijn mobiliteit en wordt financieel ondersteund door o.a. het OCMW van Boortmeerbeek.  

Je kan als inwoner van Boortmeerbeek beroep doen op de dienst voor individueel rolstoelvervoer tegen een 
betaalbare bijdrage. Wil je graag een uitstap maken in groepsverband (min.3, max. 8 personen) met 
rolstoelgebruikers en eventueel andere personen met een beperkte mobiliteit, dan kan je groepsvervoer 
aanvragen. Je dient verplicht lid te zijn bij de organisatie. Dit is volledig gratis. Twee begeleiders kunnen ook 
steeds gratis met je meereizen. 

De aangepaste voertuigen met liftsystemen rijden zeven dagen op zeven van 6.30 uur tot 22.30 uur. Je kan 
zowel occasioneel vervoer aanvragen als vervoer voor vaste trajecten (bv. een wekelijks bezoek aan de 
kinesist, …), waarbij de chauffeur je thuis aan de deur komt ophalen en je brengt tot aan de deur van je 
bestemming. 

Meer informatie: www.vzwmobiel.be of T 016/20 53 83 

SUBSIDIES KINDEROPVANGPLAATSEN BOORTMEERBEEK 

De middelen die werden toegekend aan het kinderopvanginitiatief Babilou Belgium in het kader van de 
uitbreidingsronde kinderopvangplaatsen 2015 worden opnieuw gereserveerd voor de gemeente 
Boortmeerbeek omdat de voorziene subsidie niet werd opgenomen. 

Dit betekent dat initiatiefnemers voor kinderopvangplaatsen een aanvraag kunnen indienen tot 10 
september 2018. De aanvraagformulieren worden weldra gepubliceerd op de website van Kind en Gezin. De 
oproep zelf vertrekt begin juli. Het betreft een oproep voor kandidaten voor de subsidie inkomenstarief (trap 
2). Het gaat enkel om nieuwe plaatsen. Er kunnen 18 plaatsen in Boortmeerbeek worden toegekend. 

Het lokaal overleg kinderopvang zal advies geven over de aanvragen aan Kind en Gezin op basis van de 
beoordelingsprocedure en criteria kinderopvang. Je vindt deze procedure en criteria via 
https://www.ocmwboortmeerbeek.be/sites/default/files/atoms/files/20171026BeoordelingsprocedureUit
breidingDEFInclBesluitvorming-rap.pdf 

Meer informatie: https://www.kindengezin.be/img/lokale-besturen-inkomenstarief-nieuwe-basissubsidie-
2018.pdf 
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OP SCHATTENJACHT IN DE BIB! – VAN ZATERDAG 30 JUNI TOT EN MET ZATERDAG 1 SEPTEMBER 2018  

‘De Schatten van Vlieg’ is een jaarlijkse zomeractie voor families met kinderen tot 12 jaar. Samen ga je op 
zoek naar een schatkistje dat verstopt zit tussen de boeken van de bibliotheek.  Door puzzels en raadsels op 
te lossen bemachtig je aanwijzingen om de schatkist te vinden. Succes? Dan krijg je een leuk aandenken mee 
naar huis. Meedoen aan de ‘Schatten van Vlieg’ is helemaal gratis.   

Je hoeft niet in te schrijven. In de bib helpt een baliemedewerker je met plezier bij de zoektocht. 
Je kan op schattenjacht van 30 juni tot 1 september 2018 in onze beide vestigingen: in Haacht en in 
Boortmeerbeek. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

ZOMERS WINKELEN IN HEVER – MAANDAG 6 AUGUSTUS 2018 

Een leuk idee tijdens de zomervakantie: je dagelijkse boodschappen doen in je eigen omgeving. Op maandag 
6 augustus 2018 bieden een tiental handelaars van 14 uur tot 18 uur hun waren te koop aan op het 
Heverplein. Kom er gerust een kijkje nemen! 

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

PETANQUETORNOOI – ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018 

Op zondag 19 augustus 2018 organiseert de gemeente Boortmeerbeek aan de sporthal opnieuw een 
petanquetornooi waaraan iedereen van jong tot oud kan deelnemen. Inschrijven kan enkel in ploegen van 
drie, waarbij er minstens één deelnemer uit de gemeente moet zijn. De deelnameprijs bedraagt 3,00 EUR 
per ploeg indien men inschrijft vóór 16 augustus 2018. Wie nadien of ter plaatse inschrijft betaalt 5,00 EUR. 
Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

INFODAG CBE OPEN SCHOOL – DINSDAG 21 AUGUSTUS 2018 

Dagelijks wordt er heel wat van je verwacht: informatie zoeken op het internet, de kinderen helpen met hun 
huiswerk, meepraten in een andere taal… Je zou dit allemaal graag beter kunnen. Er zijn ook vele toestellen 
die je beter onder de knie wil krijgen: je mobiele telefoon, GPS, tablet, computer of digitaal fototoestel. De 
wereld rondom je verandert zo snel … Het is niet altijd gemakkelijk om mee te zijn. 

Als je vroeger minder kansen kreeg, is het soms extra moeilijk om te volgen of bij te blijven. CBE Open School 
houdt daar rekening mee! De gemeente Boortmeerbeek werkt samen met de Campus Haacht van CBE Open 
School. Hier worden tal van cursussen georganiseerd waaraan ook heel wat inwoners van de gemeente deelnemen. 

In het schooljaar 2018 – 2019 worden de volgende cursussen aangeboden: 
- Engels of Frans: de eerste stappen  - Aan de slag met computer of tablet 
- Internet en apps    - Van foto tot fotoproduct 
- Kopen en betalen op het internet  - Veilig op de computer 
- Sociale Media    - Proeven van kunst en cultuur 
- Mee met het nieuws   - Zelfzeker lezen en schrijven 

Een cursus loopt in principe gedurende een volledig schooljaar. Tijdens de schoolvakanties is er geen les. We 
werken telkens in kleine groepen van 6 tot 15 personen. De cursussen zijn gratis. Alleen de kopiekosten moet 
je betalen. 

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je op dinsdag 21 augustus 2018 tussen 16 uur en 19 uur terecht 
op de infodag van CBE Open School.  Je vindt dit in de Verhaegenlaan 5A, 3150 Haacht (boven HaBoBIB). 

Meer informatie: CBE Open School (T 016/60 75 75 – haacht@cbeopenschool.be) 
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SPORTELDAG BLANKENBERGE – DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018 

Op donderdag 20 september 2018 kunnen alle 50-plussers in een recreatieve sfeer mee gaan sportelen in 
Blankenberge. Men kan er kiezen uit volgende sporten: fietsen, wandelen, petanque, minigolf, golfbiljart en 
kubben. Dit jaar kan je ook een ganse dag een fiets huren om zonder begeleiding op pad te gaan. Dit kost 
5,00 EUR extra. 

Het vertrek is voorzien om 7.30 uur aan de sporthal. ’s Avonds vertrekt de bus in Blankenberge om 17 uur 
met de bedoeling rond 19 uur terug thuis te zijn. De deelnameprijs bedraagt 10,00 EUR (deelname, bus, 
broodjesmaaltijd met soep en verzekering). Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd tot 15 september 2018. 

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

OP ZOEK NAAR EEN GOEDKOPER ENERGIECONTRACT? STA STIL BIJ DE JAARLIJKSE VERGOEDING 

Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een 
goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding. Deze vergoeding is een administratieve 
kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren 
van de klantendienst, … 

Je staat best stil bij: 

 Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding. Dat varieert van 0,00 EUR tot wel 100,00 EUR per energiebron 
(elektriciteit of aardgas) 

 De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend. Bij sommige contracten is de aanrekening pro 
rata of naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere contracten is dat ineens voor 
een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van 
aanrekeningen op jaarbasis en pro rata. 

Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.  

In de voetnoten zie je de aanrekeningswijze. In de rechtse kolom van de resultatentabel “Totale kostprijs op 
jaarbasis” kan je klikken op "Meer". Dan zie je het bedrag.  

Meer informatie: https://www.vreg.be/sites/default/files/pers-2018-02.pdf  

WEES NIET GEK, DOE DE TEKENCHECK! 

Trek je wel eens de natuur in? Of werk je af en toe in de tuin? Ga je vaak wandelen of hebben je kinderen 
buiten gespeeld? Controleer jezelf of je kinderen op een tekenbeet.  

Een teek gevonden? Verwijder de teek rustig en in één beweging. Liefst met een tekenverwijderaar. Noteer 
wanneer je gebeten bent en hou de plek gedurende een maand extra in de gaten. Ga naar je huisarts als er 
rond de beet een groter wordende kring ontstaat of wanneer je griepachtige symptomen voelt.  

Hoe sneller je de teek verwijdert, hoe kleiner de kans op de ziekte van Lyme. Controleer bij de tekencheck 
zeker de knieholtes, liezen, bilnaad, haarlijn, navel, oksels en tenen. Dit zijn lievelingsplekken van teken.  

Meer informatie: tekenbeten.be. 

WATERSCHAARSTE 

Door de aanhoudende droogte roepen de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de burgemeester 
op spaarzaam om te springen met leidingwater. Houd de media in het oog voor verdere instructies.  

Dank u voor uw medewerking. 

 

 

 Het college van burgemeester en schepenen  

De algemeen directeur,   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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