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SAMEN KUNNEN WE DIT (NOG STEEDS) AAN

Vanaf 8 juni 2020 startte fase 3 van het afbouwplan van de federale overheid en werden de coronamaatregelen
verder versoepeld. We komen nu in een fase terecht waarin vrijheid de regel is en wat niet mag de uitzondering. Om
ervoor te zorgen dat de geplande versoepelingen de komende weken en maanden kunnen doorgevoerd worden,
blijft het belangrijk dat we alle maatregelen respecteren en dat we steeds de 6 gouden regels voor sociaal contact
in ons achterhoofd houden:
De versoepeling van de maatregelen
heeft uiteraard ook gevolgen voor de
werking van ons lokaal bestuur.
Hieronder vind je een kort overzicht van
de laatste stand van zaken aan de hand
van de meest gestelde vragen.
Uitgebreide informatie kan je nalezen op
onze website www.boortmeerbeek.be.

CORONA- FAQ

Kan ik nog in het gemeentehuis/OCMW terecht?
Om jullie de meest optimale dienstverlening te kunnen leveren, werken
de gemeentelijke diensten enkel op afspraak. Op het eerste zicht
misschien lastig, maar het heeft heel wat voordelen. Je hoeft niet meer
te wachten, de medewerker verwacht jou en kan zich volledig op jouw
vraag focussen met de nodige voorbereiding. Kom je toch zonder
afspraak langs, loop je het risico dat je niet kan worden verder
geholpen. Voor een aantal eenvoudige en ‘snelle’ zaken hoef je
uiteraard geen afspraak te maken, zoals het aankopen van
vuilniszakken, geschenkbonnen of om toeristische info op te vragen.
Onze onthaalmedewerkers helpen je dan graag verder tijdens de
openingsuren.

Hoe maak ik een afspraak met een gemeentelijke dienst?

OPENINGSUREN ONTHAAL
GEMEENTEHUIS
Maandag: 8.30 -12 uur & 13.30 - 19 uur
Dinsdag: 8.30 -12 uur & 13.30 - 16 uur
Woensdag: 8.30 -12 uur & 13.30 - 16 uur
Donderdag: 8.30 -12 uur & 13.30 -16 uur
Vrijdag: 8.30 -12 uur & 13.30 -16 uur
OPENINGSUREN ONTHAAL OCMW
(SOCIALE DIENST- THUISZORG)
Maandag: 13.30 - 19 uur
Dinsdag: 8.30 -12 uur
Woensdag: gesloten
Donderdag: 8.30 - 12 uur
Vrijdag: 8.30 - 12 uur

Een afspraak maken kan bij voorkeur via e-mail, telefonisch of via de
website, waar je ook heel wat diensten en producten van het bestuur via het digitale loket kan regelen. Het digitale
loket is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 beschikbaar via jouw computer, tablet of smartphone. Lukt dit niet, kan je ook
bij het onthaal terecht. Afspraken kunnen worden ingeboekt vanaf 9 uur, bij het OCMW vanaf 8.30 uur.
OCMW – SOCIALE DIENST- THUISZORG
Telefonisch : 015 51 11 65
Mail: info@ocmwboortmeerbeek.be
Online : www.ocmwboortmeerbeek.be via het
contactformulier
_____________________________________________________________________________________
Openingsuren gemeentehuis: maandag – vrijdag: 8.30 – 12 uur & 13.30 – 16 uur
maandagavond: tot 19 uur
de diensten werken enkel op afspraak
GEMEENTEHUIS
Telefonisch : 015 51 11 45
Mail: info@boortmeerbeek.be
Online : www.boortmeerbeek.be klik op afspraak

Is de bibliotheek open?
HaBoBIB is weer open sinds 2 juni 2020, ook op zaterdag. De leeshoek en de
computerruimte zijn echter nog niet toegankelijk. Ook het afhaalpunt voor reservaties
blijft voorlopig operationeel. Tot en met augustus vinden er geen activiteiten plaats in de
bibliotheek. Meer informatie over de specifieke maatregelen vind je op de website van de
bibliotheek: www.habobib.bibliotheek.be.

Mogen in het cultuurhuis terug activiteiten
worden georganiseerd?
Vanaf 1 juli 2020 kan het cultuurhuis terug worden
gebruikt. Er kunnen opnieuw activiteiten worden
georganiseerd. Opgelet: bij alle bijeenkomsten die
worden georganiseerd ligt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot het respecteren en
naleven van de corona veiligheidsmaatregelen bij de
gebruiker. Wij vragen ook om bij het betreden van het
cultuurhuis je aan de geafficheerde richtlijnen te
houden. Wil je gebruik maken van het cultuurhuis dan
dien je op voorhand te reserveren via de
gemeentelijke website of bij de dienst vrije tijd.
Meer info?
Dienst Vrije Tijd:
015 51 11 45 – optie 4
vrijetijd@boortmeerbeek.be

Wat met ons jaarlijks buurtfeest?
Een wijk- of buurtfeest is de ideale gelegenheidsplaats
om kennis te maken met elkaar, maar ook een
openluchtgebeuren waar in principe minstens 10
personen aanwezig zijn. Gelet op de huidige nog
steeds geldende social distancing maatregelen is er dit
jaar tot nader order geen ondersteuning van de
gemeente voor de organisatie van wijkfeesten.

Kan ik nog een stoffen mondmasker ophalen bij
de apotheek?

Is er op 15 augustus de traditionele
rommelmarkt? Wat met de wekelijkse
markt?
Onze jaarlijkse rommelmarkt van zaterdag 15
augustus 2020 moest jammer genoeg worden
geschrapt. Elk jaar verwelkomen ruim 600
standhouders duizenden bezoekers die in het
centrum van Boortmeerbeek neerstrijken. Omdat
de afstands-regeling tijdens zo’n rommelmarkt
absoluut niet kan worden gegarandeerd besloot
het gemeentebestuur om de rommelmarkt van dit
jaar te annuleren. Wij hopen uiteraard zowel
standhouders als bezoekers opnieuw te mogen
verwelkomen in 2021.
De wekelijkse
markt op donderdag op de
Dorpplaats is hervat, mét inachtname van de
nodige (veiligheids)maatregelen i.v.m. corona. De
marktkramers hebben er alles aan gedaan om je in
de meest optimale en veilige omstandigheden
terug te verwelkomen. Wij rekenen nog steeds op
jullie “gezond verstand” om alle nodige
maatregelen te respecteren.
De standhouders op het pleintje in de
Audenhovenlaan op zondag tussen 8 uur en 12
uur hebben eveneens hun vaste standplaats terug
ingenomen. Ook hier vragen wij aan de bezoekers
de nodige maatregelen te respecteren, en zeker
geen verkeersovertredingen en/of gevaarlijke
situaties te creëren op de parking.
Meer info?
Dienst Vrije Tijd
015 51 11 45 – optie 4
vrijetijd@boortmeerbeek.be

Vanaf maandag 15 juni 2020 kon je in de apotheek een stoffen mondmasker afhalen – een exemplaar per
burger – dat aangeboden wordt door de federale overheid. De aflevering van de maskers wordt geregistreerd
op naam van het gezinslid (‘gezinshoofd’) dat de maskers afhaalt voor het hele gezin. Het is belangrijk dat je
de juiste kaarten of documenten meeneemt. De verdeling van de stoffen maskers gebeurt in dagelijkse golven
in functie van het geboortejaar van het ‘gezinshoofd’. Voor elke dag is de verdeling voorbehouden aan
personen geboren in een bepaald jaar of vroeger en hun inwonende gezinsleden. Het exacte verdeelschema
kan je terugvinden op www.info-coronavirus.be. Vanaf 26 juni 2020 kan iedereen die nog geen masker heeft
dit alsnog afhalen bij de apotheek.

Is de speeltuin aan de sporthal open? Kan ik terug sporten in de sporthal?
Er komen logischerwijze heel wat vragen over de beschikbaarheid van de
sporthal en het sportterrein. Aangezien de sporthal momenteel wordt gebruikt
voor noodopvang van scholen, is het terrein niet altijd toegankelijk voor
bezoekers. Dat schept onduidelijkheid. Tijdens de zomervakantie is de sporthal
en omliggend terrein open wanneer er geen gemeentelijke activiteiten zoals
sportweken voor kinderen, enz. zijn gepland. Concreet betekent dit dat voor
de periode van 1 juli 2020 tot 31 augustus 2020 onderstaande regeling van
toepassing is (zie tabel).
Let wel, dit geldt enkel voor een bezoek aan de speeltuin, de Finse piste of het
skatepark. Het multisport-terrein is tijdelijk gesloten wegens herstellingswerken. Kinderen moeten steeds vergezeld zijn van een meerderjarige die
toezicht houdt. Op het skatepark zijn maximum 6 personen (onder de 18 jaar)
toegelaten, op de speeltuin maximum 20 personen (van maximaal 12 jaar). Zijn er
meer personen aanwezig, kom dan op een later tijdstip terug. De Finse piste is
toegankelijk voor individuele lopers, maximaal vergezeld van 2 medelopers
volgens de algemene gezondheidsregels.

ma-vrij
za-zo

Openingsuren sportpark tijdens de zomervakantie
tijdens de sportweken
buiten de sportweken*
sportpark
sporthal
sportpark
sporthal
17-22 uur
gesloten ma-vrij
9-22 uur
gesloten
9-22 uur
gesloten za-zo
9-22 uur
gesloten

Meer info?
Dienst Vrije Tijd:
015 51 11 45 – optie 4
vrijetijd@boortmeerbeek.be

Er zijn geen sportweken op:
*20-26 juli 2020
*27-31 juli 2020
* 10-16 augustus 2020
* 31 augustus 2020
GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD

De afgelopen zitting van de gemeenteraad van 11 mei 2020 werd in digitale vorm gehouden. Deze zitting was
helaas niet publiek toegankelijk omwille van technologische en materiële beperkingen. Uiteraard werd de
zitting opgenomen en zal ze (op vraag) ter beschikking worden gesteld. Ook de eerstvolgende zittingen van de
OCMW- en de gemeenteraad die plaatsvinden op maandag 29 juni 2020, zullen op dezelfde wijze worden
georganiseerd. Wil je graag de agenda van deze raden consulteren, dan kan je terecht op de website van de
gemeente https://www.boortmeerbeek.be/gemeentebestuur
VREDEGERECHT HAACHT DEFINITIEF GESLOTEN VANAF 1 DECEMBER 2019

Het vredegerecht van Haacht sloot definitief zijn deuren op 1 december 2019. Alle zaken voor het vredegerecht
vallen nu onder het vredegerecht van Aarschot. Het Vredegerecht van Aarschot ( Begijnhof 29, 3200 Aarschot) kan
je bereiken via telefoon 016 55 01 41 of e-mail: vred.aarschot@just.fgov.be
HONDEN AAN DE LEIBAND

In onze gemeente moet je volgens het politiereglement als hondeneigenaar de nodige voorzorgsmaatregelen nemen
om incidenten met loslopende honden te vermijden. Zulke incidenten wil niemand en de hond aan de leiband is dan
een goede oplossing. Ook in velden en bossen. Loslopende of rondzwervende honden kunnen immers schade
aanrichten aan de natuur en aan landbouwgewassen. Vooral in de periode dat het broedseizoen begint en de natuur
één grote kraamkliniek is. Loslopende honden kunnen dieren verstoren bijvoorbeeld door hun geur, hen wegjagen
of zelfs doden. Let op: buiten het politiereglement, zijn er nog andere wettelijke regels te volgen. Op vele plaatsen
kan de leiband daardoor verplicht zijn

AANVRAAG COVID-19 TOESLAG

Omdat veel gezinnen geconfronteerd worden met een inkomensverlies onder invloed van de coronacrisis nam de
Vlaamse Regering een aantal ondersteunende maatregelen waaronder de COVID-19-toeslag. De COVID-19 toeslag is
een tijdelijke toeslag boven op de gezinsbijslag van het Groeipakket en bedoeld voor gezinnen die inkomensverlies
geleden hebben door de coronamaatregelen. De COVID-19-toeslag bedraagt 120 euro. Dat bedrag wordt toegekend
bovenop het basisbedrag en wordt uitbetaald in drie schijven van 40 euro: voor de maand van de aanvraag en de
twee daaropvolgende maanden. Deze toeslag kan aangevraagd worden van 15 juni tot en met 31 oktober 2020 . Wie
heeft recht op de COVID-19 toeslag? Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals recht hebben op het
basisbedrag van het Groeipakket én in maart of april of mei of juni 2020 gezinsinkomsten hebben die niet meer
bedragen dan 2.213,30 euro per maand én die minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari en
februari 2020. Alle informatie en een aanvraagformulier vind je ook terug op www.groeipakket.be/covid19.
DE GEMEENTE HELPT JE ENERGIE TE BESPAREN

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger. Met de provinciale groepsaankopen en de inzet van een
benovatiecoach geven de provincie Vlaams-Brabant, IGO, Klimaatpunt, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de
gemeenten je graag een duwtje in de rug.
GROEPSAANKOPEN
Je kan als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een
groepsaanbod voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie, isolerende
ramen, warmtepompen of warmtepompboiler. Je ontvangt dan
vrijblijvend een offerte van een op prijs/kwaliteit geselecteerde
aannemer. Grijp dus de kans om je woning nog beter te isoleren en je
wooncomfort te laten stijgen.

Meer info en intekenen:
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen

Kristof De Cupere:
0496 25 85 13
kristof.decupere@igo.be

BENOVATIE-COACH
Je wilt één of meerdere energierenovaties laten uitvoeren
maar weet niet goed hoe dit aan te pakken: “Hoe begin ik
er aan?”, “Hoe vind ik een betrouwbare kwalitatieve
aannemer met een correcte prijs?”, “Hoe bekom ik al de
verschillende premies?”
Om hier aan tegemoet te komen kan je beroep doen op een benovatiecoach
van IGO. De benovatiecoach begeleidt je tijdens dit traject van het begin tot
het einde. Deze begeleiding is volledig gratis. Je betaalt enkel een waarborg
van 100 EUR die je terugkrijgt van zodra je binnen de 2 jaar minstens één
energiebesparende benovatiemaatregel laat uitvoeren en hiervoor de premie
van Fluvius ontvangt.

Contactgegevens
benovatie-coach:
Johan Eyben
benoveren@igo.be
0471 66 04 27

INNING AFVAL- EN MILIEUBELASTING

Sommige burgers hebben vragen bij de aanrekening van de afval-en milieubelasting. Voor de inning van de afval- en
milieubelastingen beschikt de gemeente over meerdere bankrekeningen. Het is voornamelijk de BNP Paribas
rekening BE67 0010 7532 1687 die op de aanslagbiljetten vermeld wordt. Bij de recent uitgestuurde aanslagbiljetten
voor de afvalbelasting 2019 is er gekozen voor de Belfius rekening BE70 0910 0013 5425. Betalingen op beide
rekeningen komen goed terecht voor verwerking in de gemeentelijke boekhouding. Mochten er toch nog vragen
en/of onduidelijkheden zijn, dan kan je de dienst financiën contacteren via fd@boortmeerbeek.be
Het gemeentebestuur blijft uiteraard de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad volgen. 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.
Het college van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur,
Johan Smits

De schepenen,
Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser
Denis Bosny – Remi Serranne

De burgemeester,
Karin Derua

