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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 EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 29 juni 2015 om 20 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Op eenvoudige aanvraag wordt de 
agenda van de gemeenteraad u elektronisch toegestuurd.  

De gemeenteraadscommissie financiën, waarop de rekening van het dienstjaar 2014 en de budgetwijziging 2015 
nr. 1, zal worden besproken, komt samen op dinsdag 23 juni 2015 om 19 uur. 

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 28 mei 2015 om 19 
uur, Heverplein 3 te Hever.  

De volgende politieraad vindt plaats op dinsdag 16 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis van Haacht. 

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

SENIORENREIS VOEREN – DONDERDAG 11 JUNI 2015 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de seniorenreis naar Voeren op donderdag 11 juni 2015 waaraan alle 60-
plussers uit de gemeente kunnen deelnemen. Er is een heel aantrekkelijk programma uitgewerkt, zowel voor 
actieve als voor minder actieve senioren. 

Het vertrek is voorzien om 7.15 uur aan het gemeentehuis in Boortmeerbeek, om 7.20 uur aan het Heverplein in 
Hever en om 7.25 uur aan de kerk van Schiplaken. De thuiskomst is voorzien tussen 18.30 uur en 19 uur. De 
deelnemers worden afgezet aan hun opstapplaats. 

De deelnameprijs voor deze uitstap bedraagt 35,00 EUR (koffie ‘s morgens, middagmaal en gidsen inbegrepen. 
Inschrijven kan via de seniorenbonden of rechtstreeks in het gemeentehuis. 

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

PETANQUE-TORNOOI – ZONDAG 16 AUGUSTUS 2015 

Op zondag 16 augustus 2015 organiseert de gemeente Boortmeerbeek aan de sporthal 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 12 augustus 2015. Wie nadien of ter plaatse inschrijft betaalt 5,00 EUR. Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd 
in het gemeentehuis. 

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

LEZING ‘KINDEREN MET DYSLEXIE’ HEBBEN EEN TOEKOMST – DINSDAG 16 JUNI 2015 -RECTIFICATIE 

Op dinsdag 16 juni 2015 geven Natalie Christiaensen en collega Daan de Laat in de gemeentelijke basisschool 
(Beringstraat 107) Bibliotheek (Blokstraat 2) een lezing over dyslexie en dyscalculie. Uit eigen ervaring met 
dyslexie werkten ze een methode uit waarmee ze probleemkinderen weer hoop geven. 

Een vijftal jaar geleden stampte de Antwerpse Natalie Christiaensen samen met Daan de Laat het 'Neurovisueel 
Centrum' uit de grond. Door middel van een gespecialiseerde aanpak willen ze kinderen met dyslexie en 
dyscalculie weer zin laten krijgen in school. Als kind met dyslexie is het moeilijk om goede schoolresultaten te 
behalen, ook al wordt er keihard gewerkt.  
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Door deze kinderen en jongeren intensief te begeleiden, in combinatie met een aangepaste bril, pakken we het 
probleem aan bij de kern. In Vlaanderen worden kinderen met mogelijke dyslexie en dyscalculie eerst langs een 
logopedist gestuurd. Veel kinderen maken grote sprongen door die aanpak maar sommige hebben echter heel 
andere begeleiding nodig. Voor hen bieden wij een oplossing. Het is de kunst om de ideale match te vinden 
tussen therapie en kind.  

We gebruiken de kracht van het beelddenken om droge materie levendig te maken. Door intensieve begeleiding 
hielp het Centrum de voorbije jaren enkele honderden kinderen voort. Dat leidde tot enkele mooie 
succesverhalen die men kan nalezen op de website of Facebook pagina.  

Reserveren voor de gratis lezing kan via T 0491/36 07 67 of info@neurovisueelcentrum.be.  

Meer informatie: www.neurovisueelcentrum.be 

OP REIS? KIJK TIJDIG UW REISDOCUMENTEN NA! 

Gaat u 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 vereist. Vermits een Kids-ID geen verplicht 
identiteitsdocument is, ontvangt u GEEN oproeping voor vernieuwing ervan tegen de vervaldag. Kijk dus 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 u 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) vindt u reisadvies en 
informatie over de reisdocumenten die u nodig heeft per land. 

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 82 30 – bevolking@boortmeerbeek.be) 

BORDJES FIETSEXAMEN 

Aandachtige inwoners hebben misschien opgemerkt dat in het centrum van Boortmeerbeek een hele reeks 
nieuwe verkeersbordjes met een groene achtergrond en pijlen werden geplaatst. Deze borden hebben niets te 
maken met een nieuw verkeersreglement, maar duiden het parcours van het fietsexamen aan. Alle scholen 
besteden veel aandacht aan verkeersveiligheid en –opvoeding. Eén onderdeel hiervan is het zogenaamde 
fietsexamen dat leerlingen van het zesde leerjaar afleggen. Het gemeentebestuur heeft daartoe samen met de 
politie een parcours uitgewerkt dat door alle scholen uit de gemeente wordt gebruikt om dit examen te 
organiseren.  

GEZONDHEIDSWANDELING – VANAF 1 JUNI 2015 

Van juni tot en met september kan men in Boortmeerbeek aan de gezondheidswandeling deelnemen. Deze 
wandeling van ongeveer vijf kilometer loopt grotendeels door het Broek van Boortmeerbeek. Langs het parcours 
vindt men tien borden met telkens vijf vragen over gezondheid, voeding, beweging, enz. Ieder vragenbord bevat 
vijf vragen voor volwassenen en één vraag voor kinderen. Voor de deelnemers die deze vragen het best 
beantwoorden, is er een leuke prijs. Kortom, je wordt er niet alleen gezonder, maar ook slimmer van. 

Een routebeschrijving en deelnemingsformulier kan men bekomen bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen 

 

 

De secretaris, De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits 
Karin Derua – Remi Serranne – Steven Michiels –  
Annick DeKeyser – Hans De Locht – Willy Cornelis 

Michel Baert 
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