
_____________________________________________________________________________________ 

Openingsuren gemeentehuis:  maandag – vrijdag : 9 – 12 uur  
  maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur 
  woensdag & donderdagnamiddag: 13.30 – 16 uur  

BIJKOMENDE GEMEENTELIJKE MAATREGELEN IN DE STRIJD TEGEN CORONA 

De burgemeester nam onlangs een besluit dat een aantal maatregelen bevat om de verdere verspreiding van 
het coronavirus te beperken. Een overzicht van deze maatregelen: 

Al zeker tot en met 31 augustus 2020 geldt op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek een verbod 
op de organisatie van evenementen inclusief wedstrijden van contactsporten. 
Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor:  

 voor eetfestijnen van lokale verenigingen die uitsluitend met take-away volgens de horeca-regels werken; 
 de speelstraten; 
 jeugd- en sportkampen; 
 trainingen van sportploegen overeenkomstig de geldende protocollen. 

Daarnaast is het dragen van een mondmasker verplicht op volgende plaatsen: 
 publieke ruimten in gemeentelijke en OCMW-gebouwen; 
 recyclagepark; 
 begraafplaatsen; 
 openbare speeltuinen. 

Indien om medische of andere redenen het dragen van een mondmasker niet mogelijk is, is het gebruik van 
een gelaatsscherm verplicht. De verplichting tot het dragen van een mondmasker of gelaatsscherm is niet van 
toepassing op kinderen jonger dan 12 jaar. 

Let op! Inbreuken worden beboet met een GAS-boete van 250,00 EUR per inbreuk. 

Deze maatregelen zijn zeker niet de meest aangename, maar hopelijk kunnen we hiermee nog strengere 
maatregelen voorkomen. Dit kunnen we niet alleen door deze maatregelen nauwgezet op te volgen maar vooral 
door met zijn allen de gekende ‘zes gouden regels’ te blijven volgen. Samen kunnen we het coronavirus 
verslaan. 

1. Was vaak je handen met water en zeep. Geef geen hand of kus. Hoest of nies in je elleboog. 
2. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus: 

 Mensen ouder dan 65 jaar 

 Mensen met diabetes of problemen met hart, longen of nieren 

 Mensen die gevoelig zijn voor infecties 
3. Hou 1,5 meter afstand. 
4. Draag een mondmasker in de plaatsen waar het verplicht is (bv. op het werk als je geen 1,5 meter 

afstand kan houden, bij de kapper, in de winkels en winkelcentra, in gebedshuizen) en draag een 
mondmasker op drukke openbare plaatsen. 

5. Spreek af met niet meer dan het toegelaten aantal personen. 
6. Spreek buiten af. Kan dit niet? Verlucht de ruimte dan goed. 
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BEREIKBAARHEID VAN DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN – OP AFSPRAAK 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIJDENS JOUW AFSPRAAK… 

 

 

 

 

 

VERPLAATSING OPLAADPAAL BUDGETMETER 

Voortaan vind je de terminal voor opladingen van de budgetmeter in de onthaalruimte van het gemeentehuis 
en niet langer bij de sociale dienst aan het Heverplein. Je kunt er terecht tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. Je kunt hier enkel betalen met een bankkaart. Cash betalen is niet mogelijk. 

Een budgetmeter is een meter waarbij je op voorhand betaalt voor het verbruik van elektriciteit en/of aardgas. 
Je laadt vooraf jouw budgetmeterkaart op voor een bepaald bedrag. Deze kaart plaats je in de budgetmeter. 
Zolang het bedrag niet is opgebruikt, kan je elektriciteit en/of aardgas verbruiken. Wanneer het krediet is 
opgebruikt, moet je de kaart opnieuw opladen. Zo betaal je enkel voor het werkelijk verbruik en kan je geen 
nieuwe schulden opbouwen. 

Het is aan te raden minstens tweemaal keer per maand jouw budgetmeter op te laden voor een vast bedrag. 
Ook als jeeen periode minder verbruikt (bijvoorbeeld minder gasverbruik tijdens de zomerperiode, minder 
elektriciteitsverbruik tijdens vakantie buitenshuis). Door op vaste tijdstippen te blijven opladen, kan je sparen 
voor een periode waarin je meer zal verbruiken. 

OPENBAAR ONDERZOEK - BUURTWEG SCHRANS, KRUISVELDWEG EN BREDEPLEINSTRAAT - VAN 29 JULI TOT EN MET 11 

SEPTEMBER 2020 

Het gemeentebestuur organiseert van 29 juli tot en met 11 september 2020 een openbaar onderzoek met 
betrekking tot de ligging van de gemeenteweg tussen Schrans, Kruisveldweg en Bredepleinstraat en dit op basis 
van het ontwerp van een gemeentelijk rooilijnplan met inbegrip van de in te nemen percelen voor deze 
gemeenteweg. Dit ontwerp van rooilijnplan werd door de gemeenteraad van 29 juni 2020 voorlopig 
vastgesteld. 

 Ga even na of je je vraag niet 
digitaal kan stellen 
(info@boortmeerbeek.be) en/of 
je document(en) kan aanvragen 
via het digitale loket 
(www.boortmeerbeek.be)  

 Wens je toch een afspraak te 
maken dan kan dit door gebruik te 
maken van de contactnummers 
hieronder.  

 

 
Sociale Dienst (OCMW):  
socialedienst@boortmeerbeek.be  
015 51 11 65 

Dienst thuiszorg 
015 50 01 64  
info@ocmwboortmeerbeek.be 

RAVOT 

015 50 06 80 
ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

 

 

Als gevolg van de coronacrisis zijn de gemeentelijke diensten niet vrij 
toegankelijk, dit om zowel jullie als onze medewerkers maximaal te 
beschermen. Om jullie de meest optimale dienstverlening te kunnen 
blijven waarborgen, werken de diensten enkel op afspraak. Kom je toch 
zonder afspraak langs,  loop je het risico dat je niet kan worden verder 
geholpen. Een afspraak maken kan bij voorkeur telefonisch, via e-mail 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 per uitzondering ook aan het onthaal terecht. 

 

 

 

Het beperken van contacten tussen 
mensen, het respecteren van veilige 

afstanden en goede hygiënische 
reflexen blijven van kracht, 

ongeacht de afbouwfase waarin we 

ons bevinden. 

 

 Heb je een afspraak respecteer dan je afspraakuur 

 Kom langs de hoofdingang 

 Draag een mondmasker  

 Er wordt voldoende tijd gelaten tussen afspraken zodat 
‘wachten’ onnodig is. 

 Meld je aan bij het onthaal 

 De medewerkers zullen je vragen om je handen te ontsmetten 
en verwijzen je graag door naar de juiste dienst. 

 

 

Dienst Grondgebiedzaken: 
ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be 
technischedienst@boortmeerbeek.be 
milieudienst@boortmeerbeek.be 
015 51 11 45 – optie 2 

Dienst Burgerzaken: 
burgerzaken@boortmeerbeek.be  
015 51 11 45 – optie 3 

 

 

 

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

Woonloket:  
woonloket@boortmeerbeek.be 
0496 25 85 29 
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Geïnteresseerden kunnen het dossier inkijken bij de dienst grondgebiedzaken in het gemeentehuis. Let op! Als 
gevolg van de COVID19-pandemie werken de gemeentelijke diensten enkel op afspraak. Een afspraak met die 
dienst grondgebiedzaken kan je maken via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be of telefonisch (015 51 11 
45 - optie 2).  

Opmerkingen of bezwaren kan men tot en met 11 september 2020 bij aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs indienen bij: college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. 

OPENBAAR ONDERZOEK - LIGGING GEMEENTEWEG, VOORHEEN GEKEND ALS BUURTWEG 68 – VAN 29 JULI TOT EN MET 11 

SEPTEMBER 2020 

Het gemeentebestuur organiseert van 29 juli tot en met 11 september 2020 een openbaar onderzoek met 
betrekking tot de ligging van de gemeenteweg, voorheen gekend als buurtweg 68 en dit op basis van het 
ontwerp van een gemeentelijk rooilijnplan met inbegrip van de in te nemen percelen voor deze gemeenteweg. 
Dit ontwerp van rooilijnplan werd door de gemeenteraad van 29 juni 2020 voorlopig vastgesteld. 

Geïnteresseerden kunnen het dossier inkijken bij de dienst grondgebiedzaken in het gemeentehuis. Let op! Als 
gevolg van de COVID19-pandemie werken de gemeentelijke diensten enkel op afspraak. Een afspraak met die 
dienst grondgebiedzaken kan je maken via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be of telefonisch (015 51 11 
45 - optie 2). 

Opmerkingen of bezwaren kan men tot en met 11 september 2020 bij aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs indienen bij: college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. 

VRIJETIJDSGIDS 

Rond deze tijd vind je normaal naar goede gewoonte in jouw brievenbus de vrijetijdsgids verdeeld waarin het 
vrijetijdsaanbod in de gemeente voor de periode augustus-februari wordt gepresenteerd. Omwille van de 
coronacrisis is dat dit jaar niet het geval; toch niet in de klassieke versie zoals je die gewoon bent. In het najaar 
zal er wel een aangepaste brochure verschijnen met heel wat info over de vrijetijdsmogelijkheden in onze 
gemeente. 

GEEN ROZE ZAKKEN MEER 

Vanaf 1 maart 2021 voert EcoWerf de nieuwe blauwe pmd-zak in. De bekende blauwe kleur van de pmd-zak 
blijft, alleen de inhoud wijzigt. De ‘P’ van pmd staat dan niet meer voor ‘Plastic flessen en flacons’ maar voor 
‘Plastic verpakkingen’. Daarom haalt EcoWerf de roze zak voor gemengde plastic vanaf 1 maart 2021 niet meer 
op. Ook op de recyclageparken wordt de roze zak vanaf 01/03/2021 niet meer aanvaard. Heb je vóór 1 maart 
2021 nog roze zakken nodig? Koop dan niet meer dan één rol tegelijk. 

De nieuwe blauwe zak zal je nog steeds kunnen kopen in het gemeentehuis en in verschillende winkels. Omdat 
alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, kan je je voorraad ‘oude’ pmd-zakken gebruiken tot je een nieuwe rol 
pmd-zakken nodig hebt. 

Tot de nieuwe blauwe pmd-zak er is, volg je gewoon de geldende sorteerregels voor pmd en de roze zak. Zachte 
plastics zoals plastic verpakkingen, yoghurtpotjes en champignonbakjes horen tot eind februari 2021 nog niet 
thuis in de pmd-zak maar wel in de roze zak. In de pmd-zak horen voorlopig enkel plastic flessen en flacons, 
metalen verpakkingen en drankverpakkingen thuis. 

GLASBOLLEN 

Een medewerker van EcoWerf werd recent jammer genoeg getroffen door een ernstig arbeidsongeval bij het 
opruimen van een sluikstort aan een glasbol in onze gemeente. Een hospitalisatie van enkele dagen was er het 
gevolg van. Het gemeentebestuur wil nogmaals aandringen op burgerzin. Glasbollen dienen enkel voor het 
inzamelen van glas. Ander vuilnis hoort hier niet thuis! 

VERKEERSHINDER TRIATLON – ZATERDAG 19 SEPTEMBER EN ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 

In het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 september 2020 vindt er een Triatlonweekend plaats in en rond 
het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade. Het fietsparcours zal deels over de openbare weg lopen. Gevolg 
hiervan is verkeershinder in Schiplaken en zeker aan de Molenheidebaan die gedurende een aantal tijdstippen 
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volledig zal worden afgesloten. Hou hier alvast rekening mee! Uiteraard is dit evenement onder voorbehoud 
van de dan geldende Covid-19 maatregelen. 

GEEN ROMMELMARKT OP ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2020 

Dat het coronavirus ook bij de organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt op 15 augustus stokken in de wielen 
stak, waardoor deze drukbezochte markt niet kan plaatsvinden, moesten we jammer genoeg al eerder 
meedelen. Het gemeentebestuur wil in dit verband er op wijzen dat het die dag niet toegelaten is op de eigen 
oprit goederen te koop aan te bieden. 

GEEN WIELERWEDSTRIJD PRIMUS CLASSIC 

De vzw Impanis - Van Petegem en Brouwerij Haacht hebben laten weten dat de Primus Classic 2020 niet zal 
plaatsvinden. De UCI ProSeries-wedstrijd zou dit jaar op zaterdag 19 september2020 worden gereden. De 
organisatie richt nu haar pijlen op een extra feestelijke editie in 2021. 

VERKEERSLEEFBAARHEIDSPLAN 

De voorbije maanden is door gemeentebestuur, geïnteresseerde inwoners, scholen en experten hard gewerkt 
aan de opmaak van een verkeersleefbaarheidsplan op maat van onze gemeente. Een actieplan met als doel het 
vergroten van de verkeersleefbaarheid in onze gemeente. Het is de basis om in de komende jaren ingrepen te 
doen die de verkeersveiligheid verhogen en de verkeerscirculatie verbeteren. Dit plan werd door de 
gemeenteraad van 11 mei 2020 goedgekeurd. Je kan dit plan raadplegen via 
www.boortmeerbeek.be/verkeersleefbaarheidsplan-2020. 

RENOVEREN? VERGEET JE PREMIES NIET! 

Wou je al langer bijkomend isoleren, een inloopdouche installeren, de elektriciteit vernieuwen of andere 
klussen in je huis uitvoeren? Vergeet dan niet dat er tal van premies bestaan die je kan aanvragen voor 
verschillende soorten werkzaamheden. Enkele premies op een rijtje: 

Energiepremies 
Dit zijn premies voor energetische investeringen in je huis zoals het plaatsen van dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, een warmtepomp, dubbel glas en een zonneboiler. Informeer je bij het woonloket naar de 
voorwaarden! 

Vlaamse renovatiepremie 
De Vlaamse renovatiepremie is er voor structurele werken, dakwerken, vernieuwing van het buitenschrijnwerk 
en technische installaties zoals de plaatsing van een HR-verwarmingsketel, vernieuwing van de elektrische 
installatie of het sanitair. Let wel op, voor deze premie gelden een aantal voorwaarden zoals voorwaarden 
inzake de ouderdom van je woning, je inkomen en het moet gaan over de renovatie van je enige eigen woning 
die je zelf bewoont. 
Neem best contact op met het woonloket voor meer informatie over alle voorwaarden alvorens je met de 
werken aanvangt, want ook voor de werken zelf zijn er soms specifieke voorwaarden. 

Aanpassingspremies 
Er bestaat zowel een Vlaamse als een provinciale aanpassingspremie. Deze premies zijn bedoeld voor 65+ers 
en mensen met een erkende handicap die aanpassingswerken uitvoeren om langer thuis te kunnen blijven 
wonen zoals het plaatsen van een traplift, steungrepen, een inloopdouche en andere werken die de woning 
aan de noden van een inwonende kunnen tegemoet komen. Let wel op: er zijn inkomensvoorwaarden, 
eigendomsvoorwaarden en de aanvrager moet een erkende handicap hebben van 66% of 65+er zijn. 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een of meerdere premies? Neem dan vrijblijvend contact op met 
het woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be). 

 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 
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