
_____________________________________________________________________________________ 

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 zittingen van de OCMW- en de gemeenteraad vinden aansluitend aan elkaar op dezelfde dag plaats. De volgende 
maal is dit op maandag 24 juni 2019 vanaf 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De zittingen van de OCMW- 
en de gemeenteraad zijn openbaar.  Wil je graag de agenda van deze raden ontvangen, dan kan je je abonneren op 
de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente (www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven).  

GEMEENTELIJKE & OCMW-DIENSTEN GESLOTEN 

De diensten van de gemeente en het OCMW zijn gesloten op donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei en maandag 10 juni 
2019. 

JAARMARKT EN KERMIS BOORTMEERBEEK – VAN ZATERDAG 8 JUNI TOT EN MET DINSDAG 11 JUNI 2019 

Ter gelegenheid van de Pinksterkermis van Boortmeerbeek wordt op maandag 10 juni 2019 van 8.30 uur tot 14 uur 
in het centrum een jaarmarkt georganiseerd.  

De kermis zelf kan men dit jaar bezoeken van zaterdag 8 juni 2019 vanaf 14 uur tot en met dinsdag 11 juni 2019. 

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

KINDERSPEELGOEDMARKT – MAANDAG 10 JUNI 2019 

Samen met de klassieke Pinksterjaarmarkt wordt op maandag 10 juni 2019 van 8.30 uur tot 14 uur een 
kinderspeelgoedmarkt georganiseerd. Deze zal worden opgesteld in de Vosweg.  Let op! Deze speelgoedmarkt is 
bedoeld voor kinderen tot 14 jaar, hier mag enkel speelgoed te koop worden aangeboden. Andere producten zoals 
(tweedehands) kinderkleding, enz. zijn niet toegelaten. Met het oog op een vlotte organisatie is vooraf inschrijven 
noodzakelijk. Je kan je hiervoor inschrijven tot en met 5 juni 2019 via 
https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/Activities/overview of in het gemeentehuis. 

Meer informatie en inschrijven: dienst vrije tijd (T015/51 11 45 – optie 4 – of vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

FIETSLABELACTIE – MAANDAG 10 JUNI 2019 

Tijdens de Pinksterjaarmarkt op maandag 10 juni 2019 is er de mogelijkheid om jouw fiets te laten labelen. Je kan 
hiervoor terecht van 9 uur tot 13 uur in de tent van de gemeente Boortmeerbeek op de parking van het 
gemeentehuis. Let op! Er wordt niet op basis van reserveringen gewerkt zodat je misschien even zal moeten wachten 
vooraleer aan de beurt te komen.  

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

KLIMAAT-MIS? – ZONDAG 16 JUNI 2019 

Vind je dat we in onze gemeente goed bezig zijn omtrent het klimaat of ben je daar niet zo zeker van? Ligt de 
oplossing volgens jou bij de overheid of kunnen we als gewone burger een verschil maken? Barst je van ideeën maar 
heb je geen tijd om ze alleen in de wereld te zetten? Wil je wel iets doen maar weet je niet waar je kan starten? Kom 
dan op zondag 16 juni 2019 vanaf 9 uur naar de Klimaat-mis? Meer informatie hierover lees je in de extra nieuwsbrief 
die eerstdaags in jouw bus valt. 

TREKKERSGROEP FAIR TRADE – DINSDAG 18 JUNI 2019 

Het gemeentebestuur heeft zich geëngageerd om te streven naar een erkenning als Fair Trade Gemeente. Een Fair 
Trade Gemeente draagt op een heel concrete manier bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden 
en de duurzame producent in het Noorden. In elke Fair Trade Gemeente is een trekkersgroep actief, die enkele malen 
per jaar samenkomt om de evolutie van de Fair Trade in de gemeente op te volgen.  
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Deze Fair Trade-trekkersgroep kwam een eerste maal samen. De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 18 
juni 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis. De deelnemers van het eerste uur hopen die avond nog enkele nieuwe 
fair traiders te mogen ontmoeten om in de toekomst samen de kar te trekken. 

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

‘BEPAAL MEE DE TOEKOMSTVISIE VOOR BOORTMEERBEEK!’ – ICK-OF OMGEVINGSANALYSE EN LEEFBAARHEIDSSTUDIE –  WOENSDAG 19 

JUNI 2019 

Door de jaren heen heeft Boortmeerbeek zich ontwikkeld van een landelijke gemeente tot een gebied met een 
verstedelijkt karakter. Vandaag wordt de gemeente geconfronteerd met een aantal ruimtelijke knelpunten zoals 
onveilige fietsverbindingen of een sterke verappartementisering. Ontwerpers hebben verschillende pistes uitgedacht 
om deze op te lossen. De gemeente Boortmeerbeek wil deze pistes graag met jullie terugkoppelen. We zijn zeer 
benieuwd om op woensdag 19 juni 2019 vanaf 19 uur in het Ravesteinpark naar jouw mening en wensen te luisteren! 

Lees ook hierover alle nuttige informatie in de extra nieuwsbrief die eerstdaags in jouw bus valt. 

KERMIS HEVER – VAN ZATERDAG 15 JUNI TOT EN MET MAANDAG 17 JUNI 2019 

De kermis van Hever vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 juni, zondag 16 juni en maandag 17 juni 2019 in het centrum 
van Hever, op het Heverplein op voorwaarde dat er kermiskramen zijn. 

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

SENIORENREIS OOSTENDE – DONDERDAG 20 JUNI 2019 

Op donderdag 20 juni 2019 organiseert het gemeentebestuur zijn jaarlijkse uitstap voor senioren, dit jaar naar 
Oostende. Aan deze uitstap kunnen alle 60-plussers uit de gemeente deelnemen. Er is een aantrekkelijk programma 
uitgewerkt voor de actieve en de minder actieve senioren. 

Het vertrek is voorzien om 7 uur aan het gemeentehuis in Boortmeerbeek, om 7.05 uur aan het Heverplein in Hever 
en om 7.10 uur aan de kerk van Schiplaken. Aangekomen in Oostende genieten we eerst van een tas koffie met een 
koffiekoek. Daarna brengen de deelnemers van het actieve programma een bezoek aan het domein Raversijde. Voor 
de minder actieve senioren is er een rondrit met gids door Oostende en omgeving. 

Na het gezamenlijke middagmaal in restaurant Runway is er in de namiddag terug een keuzeprogramma. Voor de 
wandelaars is er een wandeling langs de Visserskaai, maar men kan ook kiezen voor een vrij bezoek aan Oostende. 
We sluiten de dag af met een belegd broodje met een tas koffie, opnieuw in restaurant Runway. De thuiskomst is 
voorzien rond 19 uur.  

De deelnameprijs voor deze uitstap bedraagt 40,00 EUR (koffie, middagmaal, avondsnack, gidsen en toegangsgelden 
inbegrepen). Inschrijven kan via de seniorenbonden of rechtstreeks in het gemeentehuis tot en met 1 juni 2019. 

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

GEZONDHEIDSWANDELING – VANAF 1 JUNI 2019 

Van juni tot en met september 2019 kan je opnieuw aan de gezondheidswandeling deelnemen. De wandeling in 
Hever volgt het traject van het natuurleerpad en is ongeveer drie kilometer lang. Langs het parcours vindt men tien 
borden met telkens drie vragen over gezondheid, voeding, beweging, enz. Ieder vragenbord bevat twee vragen voor 
volwassenen en één vraag voor kinderen. Voor de deelnemers die deze vragen het best beantwoorden, is er een 
leuke prijs voorzien. Kortom, je wordt er niet alleen gezonder, maar ook slimmer van. Een routebeschrijving en 
deelnemingsformulier kan je bekomen bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

NIEUWE GLASCONTAINER HELDENPLEIN 

De gemeente stapte samen met de gemeentelijke afvalverwerker EcoWerf in een proefproject met als doel het 
invoeren van ondergrondse afvalcontainers te evalueren. Zo werden er twee ondergrondse glascontainers geplaatst 
aan het toekomstig Heldenplein. De ene ondergrondse container is voor de inzameling van wit glas, terwijl in de 
tweede container het gekleurd glas ingezameld kan worden. 

Deze containers kunnen gebruikt worden vanop de Aststraat. De Aststraat is de straat die het station van 
Boortmeerbeek bedient en de achterliggende parkings omsluit. De containers zijn vrij toegankelijk en mogen, net als 
bovengrondse glascontainers, enkel gebruikt worden tussen 7 uur en 22 uur. 
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Het gemeentebestuur streeft naar een propere omgeving rond glasbolsites door het sluitstorten aan te pakken rond 
de ondergrondse containers. Na dit proefproject zal samen met EcoWerf bekeken worden of andere locaties op 
termijn in aanmerking komen voor ondergrondse containers. 

Meer informatie: milieudienst (milieudienst@boortmeerbeek.be – T015/51 11 45-optie 2) 

LANDMETERS AAN HET WERK 

In opdracht van het Agentschap Informatie Vlaanderen zullen in de loop van volgende maanden medewerkers van 
de firma GEOxyz uit Zwevegem, opmetingen uitvoeren in de gemeente. Dit kadert 
in het bijwerken van het Grootschalig Referentiebestand ten behoeve van de overheid en de nutsbedrijven. 
Het Grootschalige Referentiebestand is een zeer gedetailleerde kaart van heel Vlaanderen. Diverse landmeters 
meten hiervoor punten op in Vlaanderen. Zo meten zij o.a. de wegen, de voetpaden en ook de gevels van huizen op. 
Het GRB verloopt systematisch m.a.w. per gemeente of per stad. Het Vlaamse Gewest betaalt voor de helft de 
kostprijs van het GRB. Nutsmaatschappijen zoals bijvoorbeeld Proximus nv en Eandis betalen de andere helft. De 
gemeenten en provincies beheren met het GRB o.a. de eigen gebouwen, groenvoorzieningen en verkeerssignalisatie. 
De nutsbedrijven gebruiken het GRB o.a. voor het uittekenen van hun leidingen.  

Meer informatie: https://overheid.vlaanderen.be/GRB-Actualisatie. 

TERTS (TRANSITIE IN ENERGIE VIA EEN REGIEROL IN TERTIAIRE SECTOR) 

TERTS stimuleert energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in de tertiaire sector door innovatieve 
energietechnieken te demonstreren en door KMO’s te begeleiden.  De focus ligt op de kleine ondernemer, zoals 
kapper, slager, bakker, horeca, kleine winkels,…. Je gemeente staat in voor de financiering en communicatie van het 
energiecoachingtraject. 

Wat zit er voor jou als ondernemer in? 
1. Gratis en persoonlijk energiecoachingtraject: 

- Doorlichting van het gebouw, technische installaties en bedrijfsvoering met focus op energiezuinigheid en 
toepassing van hernieuwbare energieproductie.  

- Kosten- en batenanalyse en technische haalbaarheid 

- Aanreiken innovatieve technieken 

- Opvragen en vergelijken offertes  

- Bespreking van rapport ter plaatse  

- Streven naar quick wins (energiebesparende maatregelen met korte terugverdientijd) 
2. Subsidie innovatieve technieken: 

- Op de meerkost van innovatieve maatregelen 

- September 2019: start indiening eerste dossiers 

Inschrijven kan tot 15 juni 2019 via: https://extranet.interleuven.be/kleineondernemer. Snel inschrijven is de 
boodschap, want deze begeleiding is beperkt tot maximum 20 ondernemers. 

Meer informatie: milieudienst (klimaat@boortmeerbeek.be - 015/51 11 45 - optie 2) 

OP ZOEK NAAR EEN BETAALBARE HUURWONING? 

De Vlaamse overheid biedt een aantal hulpmiddelen aan die kunnen helpen om een kwaliteitsvolle woning te vinden 
tegen een correcte huurprijs. Voor wie een bescheiden inkomen heeft, bestaan er bovendien een aantal 
huurpremies.  

Een aantal initiatieven op een rijtje: 

- De huurschatter 
Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van een huurwoning, kan je met behulp van de online 
huurschatter van de Vlaamse overheid natrekken wat een gangbare huurprijs is voor een woning in de regio op de 
private huurmarkt. Website van de huurschatter: www.woninghuurprijzen.be  

- De Vlaamse huurpremie 
Gezinnen die een woning huren op de privémarkt en al 4 jaar (of langer) op de wachtlijst staan voor een sociale 
woning, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie. Van zodra 
je in aanmerking komt voor de huurpremie, stuurt Wonen-Vlaanderen je automatisch een 'gepersonaliseerd 
aanvraagformulier' op met een gele sticker. Je moet het ingevulde formulier terugsturen, samen met een kopie van 
je huurcontract.  
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- De Vlaamse huursubsidie 
Als je een bescheiden inkomen hebt en verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een kwaliteitsvolle 
woning of een meer aangepaste woning voor je gezin, dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor 
een Vlaamse huursubsidie. Ontdek via https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-huursubsidie-voor-
wie-verhuist-naar-een-geschikte-huurwoning-aanvragen-2019-vanaf of je in aanmerking kan komen voor een 
huursubsidie of neem hiervoor contact op met het woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be – Tel. 0496/25 85 
29).  

- Tussenkomst in de huurwaarborg en huurwaarborglening 
In bepaalde gevallen kan het OCMW tussenkomen bij de betaling van de waarborg die je als huurder bij de aanvang 
van het huurcontract moet betalen. Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal 
onderzoek. Je kan contact opnemen met het OCMW voor meer informatie hierover (info@ocmwboortmeerbeek.be 
– T 015/51 11 65). Er bestaan sinds dit jaar ook mogelijkheden om bij het Vlaams Woningfonds een renteloze 
huurwaarborglening aan te vragen. Meer informatie daarover vind je via 
http://www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening. 

- Vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders 
Als je huurder bent en in je gezin zijn er minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen, personen met een 
handicap of oorlogsinvaliden, dan kan je een vermindering van de onroerende voorheffing aanvragen. De eigenaar 
zal vervolgens van de vermindering kunnen genieten, maar zal deze moeten aftrekken van de huurlast. Bij een sociale 
huurwoning gebeurt deze aftrek automatisch, maar huurders van privéwoningen moeten die vermindering zelf 
aanvragen om er aanspraak op te kunnen maken. Meer info over hoe je de vermindering kan aanvragen, kan je via 
https://www.vlaanderen.be/vermindering-van-de-onroerende-voorheffing-voor-huurders vinden. 

- Sociaal huren 
Als je aan een aantal voorwaarden voldoet, dan kan je je inschrijven op de wachtlijsten voor een sociale huurwoning. 
Er zijn enerzijds sociale huisvestingsmaatschappijen actief rond sociaal huren en anderzijds sociale verhuurkantoren. 
In Boortmeerbeek zijn de volgende sociale verhuurders actief: Providentia, SWaL en SVK Spit. Meer informatie 
daarover vind je via https://www.boortmeerbeek.be/sociaal-huren-2. 

Meer informatie: woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be – T 0496/25 85 29) 

ROOKMELDERSCAMPAGNE 

Jaarlijks eisen woningbranden tientallen mensenlevens. Meer nog dan het vuur maakt de rook tal van 
slachtoffers. De rook is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het 
risico om niet tijdig wakker te worden groot. Vanaf 1 januari 2020 moet elke woning in Vlaanderen met 
voldoende rookmelders uitgerust zijn. Stel daarom het plaatsen van rookmelders in je woning niet langer uit! 
Kies ook zorgvuldig waar je de rookmelders plaatst en zorg voor een vluchtweg. Rookmelders vormen een 
eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom zijn rookmelders nu al verplicht 
in huurwoningen en nieuwbouwwoningen. Om wettelijk in orde te zijn moet een woning op elke verdieping 
minstens een rookmelder hebben. Het is aan te raden om niet enkel op de directe vluchtwegen rookmelders te 
hangen maar ook in de slaap- en woonkamers. Bij de aankoop van de rookmelders is het aan te raden om te 
kiezen voor een model met: 

-       CE-markering (norm NBN EN 14604) 
-       Niet-vervangbare batterijen met levensduur van 10 jaar 
-       Een testknop 
-       Garantie 

Meer informatie: woonloket (woningkwaliteit@boortmeerbeek.be - 0498 17 32 98 of 0496 25 85 29). 
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