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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 & OCMW-RAAD 

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 26 juni 2017 om 20 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kunt de agenda van de gemeenteraad 
ontvangen door je te abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente 
(www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). 

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 22 juni 2017 om 19 
uur, Heverplein 3 te Hever.  

Meer informatie: interne zaken (T 015/51 11 45-optie 1 – secretariaat@boortmeerbeek.be) 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op dinsdag 11 juli en vrijdag 21 juli 2017. 

START WOONLOKET 

Sinds kort kunnen inwoners van de gemeente die vragen hebben rond huisvesting terecht bij het woonloket. Dit 
initiatief kadert in een samenwerkingsproject tussen de gemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo 
samen met IGO Leuven. 

Bij het woonloket kunnen alle inwoners uit Boortmeerbeek op afspraak terecht met vragen over: 
 (sociaal) wonen, huren en kopen;  
 provinciale en Vlaamse premies en tegemoetkomingen rond (ver)bouwen en wonen 
 rationeel energieverbruik (o.a. uitvoering V-test) 
 …. 

Na meldingen of klachten inzake woningkwaliteitsproblemen voert een woningkwaliteitsconsulent 
vooronderzoeken uit. Wijst een vooronderzoek op een mogelijke ongeschikt- of onbewoonbaarheid, dan wordt 
Wonen-Vlaanderen ingeschakeld. Zo kan een procedure tot ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsverklaring 
doorlopen worden. Heb je als buur, huurder of omstaander dus klachten over een bepaalde woning, dan kan je 
bij het woonloket terecht. 

Woonconsulente Jana Vernelen kan je elke woensdagnamiddag op afspraak spreken tussen 13.30 uur en 16 uur 
in het gemeentehuis. Een afspraak kan je maken via https://www.boortmeerbeek.be/afspraak-maken-met-het-
woonloket of contact opnemen met de woonconsulente via woonloket@boortmeerbeek.be. 

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAVOT LEGT WERFRESERVE AAN VOOR BEGELEIDERS  

De werfreserve wordt aangelegd voor contracten van bepaalde en onbepaalde duur en vervangingscontracten 
begeleider in de buitenschoolse kinderopvang. In de nabije toekomst plannen we de invulling van een aantal 
vervangingscontracten met snelle indiensttreding. 

In deze functie sta je in voor de begeleiding van kinderen in de buitenschoolse kinderopvang. Op Ravot worden 
tot 104 kinderen opgevangen op een prachtig aangelegd terrein van 1,35 hectare met veel spelaanleiding en 
spelmogelijkheid. 
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Om in aanmerking te komen moet je gekwalificeerd zijn volgens de kwalificatievereisten van Kind & Gezin. Deze 
vind je op http://www.kindengezin.be/opleidingen-en-infosessies/sector-en-partners/door-andere-
organisaties/kinderopvang/.  

Het OCMW biedt voor deze functie een contractuele aanstelling, maaltijdscheques (8,00 EUR), gratis openbaar 
vervoer van en naar het werk, fietsvergoeding, ruime opleidingskansen en gratis hospitalisatieverzekering bij 
contracten van onbepaalde duur en onder bepaalde voorwaarden bij contracten van bepaalde duur en 
vervangingscontracten. Het geïndexeerd bruto maandsalaris voor een halftijdse begeleider ligt tussen 909,17 
EUR en 1.558,57 EUR. 

Je kan het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving bekomen via 
www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures of via het onthaal van het OCMW, Heverplein 12, 3191 
Boortmeerbeek (T 015/51 11 65 – vacatures@ocmwboortmeerbeek.be). 

Je bezorgt het inschrijvingsformulier en/of je CV samen met een kopie van je diploma uiterlijk op 15 juni 2017 
aan Willy Cornelis, voorzitter, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek. De selecties vinden plaats op dinsdag 27 juni 
2017 vanaf 8 uur. Gelieve een hele dag te voorzien. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een 
werfreserve van één jaar en kunnen worden opgeroepen voor een contract van bepaalde of onbepaalde duur of 
vervangingscontract. 

Meer informatie: Liesbeth Guinier (teamcoördinator Ravot – T 015/50 06 80) 

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 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 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 11 45-optie 3  – bevolking@boortmeerbeek.be) 

CURSUSSEN CBE OPEN SCHOOL 

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: het gebruik van je mobiele telefoon, GPS, tablet, digitaal fototoestel, enz. De 
wereld rondom ons 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.  

Het Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open school houdt daar rekening mee en biedt een reeks cursussen aan 
die je in staat stellen om bij te benen. Deze cursussen worden gegeven tijdens de schoolmaanden. Dus tijdens 
de schoolvakanties is er geen les. Men werkt telkens in kleine groepen van 6 tot 15 personen. De cursussen zijn 
gratis, alleen de kopiekosten moet je betalen. 

Tijdens het schooljaar 2017 - 2018 plant het CBE Open School opnieuw enkele cursussen in de HaBoBib-
vestiging van Boortmeerbeek. Je kan je nu al inschrijven voor volgende cursussen: 

 Engels voor beginners - start op maandag 18 september 2017, telkens van 13 uur tot 16 uur. 
Je wil al lang Engels leren en hebt nog nooit Engelse les gevolgd? Je twijfelt omdat je nog geen enkele 
basiskennis hebt van de nieuwe taal en geen ervaring hebt met studeren?  
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Tijdens deze cursus leer je: 

 een kort gesprek voeren 

 basiswoordenschat en uitspraak 

 je schrik overwinnen om te praten 

 oefenen in de praktijk in dagdagelijkse situaties 

 Informatie op het internet – start op donderdag 7 september 2017, telkens van 9.30 uur tot 12.30 uur. 
Je leert tijdens deze cursus: 

 het nieuws lezen op het internet 

 een uitstap plannen met de fiets, trein, bus of auto 

 foto’s overzetten op de computer en ordenen 

 een bijlage meesturen per e-mail 

 contactpersonen toevoegen aan je e-mail 

 tweedehands kopen of verkopen 

 online recepten zoeken 

 webformulieren invullen 
Voor deze cursus moet je wel de basis van het computergebruik beheersen! Let op! Voor deze cursus zijn er 
slechts enkele plaatsen vrij ! 

 Kennismaken met computer en internet – start op donderdag 25 januari 2018, telkens van 9.30 uur tot 12.30 
uur. 

Nog maar zelden of nooit met een computer gewerkt? Dan kan je met deze cursus de eerste stappen zetten. 
Je leert: 

 vlot de muis en het toetsenbord gebruiken 

 eenvoudige teksten maken 

 teksten opslaan en verbeteren 

 met een USB-stick werken 

 de eerste stappen op internet en een e-mail verzenden 

 omgaan met een digitaal fototoestel 

Meer informatie en inschrijvingen: CBE Open School, Verhaegenlaan 5A, 3150 Haacht (T 016/60 75 75 - 
haacht@cbeopenschool.be) 

IS ER EEN DOKTER IN DE BIB? – WOENSDAG 21 JUNI EN DINSDAG 27 JUNI 2017 

Doet jouw computer niet wat jij wil? Loopt hij traag, hou je de virussen maar niet buiten, slaat Windows 
compleet tilt? Kom dan langs bij de PC-dokter van HaBoBIB met jouw persoonlijke ICT-vragen en  problemen. Je 
kan bij hem op spreekuur op dinsdag 27 juni 2017 van 17.30 uur tot 20 uur in de bibliotheekvestiging van 
Boortmeerbeek en op woensdag 21 juni 2017 in het OLC-café in de bibliotheekvestiging van Haacht. Een 
afspraak maken is niet nodig en wat het helemaal leuk maakt: een PC-doktersvisite is helemaal gratis!   

Meer Informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29 - e-mail: habobib@bibliotheek.be –  www.habobib.bibliotheek.be)  

VOORLEESUURTJE – ZATERDAG 24 JUNI 2017 

Schuif gezellig aan en laat je verrassen door spannende, grappige, mooie verhalen! Mama of papa kan 
meeluisteren natuurlijk of intussen zelf boeken kiezen of de krant lezen. Kom hiervoor op zaterdag 24 juni 2017 
van 10 tot 11 uur naar de bibliotheek van Boortmeerbeek. Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. 

Meer Informatie: HaBoBIB ( T 015/62 70 29 - e-mail: habobib@bibliotheek.be –  www.habobib.bibliotheek.be)  

PETANQUE-TORNOOI – ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017 

Op zondag 20 augustus 2017 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 17 augustus 2017. 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) 
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NOG ENKELE VRIJE PLAATSEN VOOR SPORTWEKEN! 

Tijdens de zomervakantie organiseert de gemeente traditiegetrouw opnieuw enkele sportweken voor kinderen. 
Voor de weken in de maand juli zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Men kan nog inschrijven voor volgende 
periodes: 

 van maandag 3 juli tot en met vrijdag 7 juli 2017. Deze sportweek is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
en jongeren van 12 tot 16 jaar; 

 van maandag 10 juli tot en met vrijdag 14 juli 2017, bestemd voor kleuters van 4  en 5 jaar en voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. 

Inschrijven kan via https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/Overview. 

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

ZOMERTIJD… TIJD VOOR BARBECUE! MAAR HOU HET VEILIG!  

Steek jij op een warme zomeravond ook graag de barbecue aan om gezellig buiten met vrienden of familie van 
gegrilde hapjes te genieten? Met onderstaande tips van Logo Oost-Brabant zorg je voor een veilige barbecue 
zodat je buikpijn voorkomt: 

 Gebruik een koeltas en koelblokken om vlees en vis koel te vervoeren.  

 Zorg voor een goede handhygiëne.  

 Was de groenten grondig. 

 Bewaar het eten zo lang mogelijk in de koelkast. Zet een klein deel van je eten op tafel om meteen te 
gebruiken. Vul nadien aan met producten uit de koelkast. 

 Gebruik aparte borden, bestek en tangen voor rauw vlees en vis.  

 Kijk na of vlees en vis volledig gegaard zijn alvorens het op te eten. Snijd verbrande stukken weg. 

FIT IN JE HOOFD, GOED IN JE VEL  

Wist je dat je, net zoals je fysieke gezondheid, je mentale gezondheid kan trainen? Hierdoor vergroot je je 
veerkracht.  ‘Fit in je Hoofd’ is gebaseerd op 10 positieve stappen. Deze stappen of tips helpen je om je goed in 
je vel te voelen of om te gaan met stress. Geestelijk gezond zijn is meer dan ‘niet ziek zijn’. Het gaat ook over 
goed in je vel zitten, omgaan met stress, je talenten ontplooien en bijdragen aan de maatschappij. De stappen 
zijn: vind jezelf oké, praat erover, beweeg, probeer iets nieuws uit, reken op je vrienden, durf neen zeggen, ga 
ervoor, durf hulp vragen, gun jezelf rust en hou je hoofd boven water. 

Als je op www.fitinjehoofd.be een profiel aanmaakt en zo inlogt op de online werkplek, zal je eerst een korte 
test moeten invullen die nagaat hoe hoog je veerkracht is op dit moment. Een tweede korte test gaat na hoe jij 
omgaat met stress: op een gezonde of een ongezonde manier. Op basis hiervan krijg je advies op maat en kan je 
aan de slag gaan. 

Omdat veerkracht niet statisch is en dus van moment tot moment kan verschillen, is het belangrijk deze te 
trainen. Op de online werkplek vind je oefeningen, een dagboek, kan je voor jezelf doelen stellen… De app, 
gekoppeld aan deze online werkplek, zorgt voor een verhoogde toegang van de online werkplek en motiveert 
extra om aan de slag te gaan. 

Meer informatie: www.fitinjehoofd.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 

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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