
________________________________________________________________________________________________ 

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 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN GESLOTEN 

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

WEES ZUINIG MET LEIDINGWATER 

We hebben net een periode van grote droogte met bijzondere maatregelen achter de rug. Met betrekking tot 
het gebruik van leidingwater dankt het bestuur iedereen die zuiniger omsprong met water. Het blijft uiteraard 
raadzaam steeds zuinig om te springen met water ook als het niet verplicht is. 

BE-ALERT: METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE 

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen 
we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw 
systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. 

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een 
noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een 
bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel 
de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van 
de bron. 

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een 
sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een 
groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen. 

Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van 
Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat 
je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je 
woont in Boortmeerbeek en werkt in Brussel? Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte. 

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek 
aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden 
als je een dagje aan zee of in de Ardennen bent of een uitstap maakt naar Planckendael.    

Inschrijven is volledig gratis. Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be/nl. Vul het 
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in! 

Meer informatie: www.be-alert.be/nl 

VERWIJDER TIJDIG OVERHANGENDE TAKKEN! 

Nu het volop zomert hebben de meeste planten en struiken een ferme groeischeut achter de rug. Op sommige 
plaatsen heeft dit als gevolg dat takken van bomen of struiken uit tuinen nu over fietspaden of rijwegen 
hangen. Vaak is dit niet prettig voor de gebruikers van deze wegen omdat ze voor de overhangende takken 
moeten uitwijken. Bovendien is de kans op schade aan voorbijrijdende voertuigen niet denkbeeldig.  

Wie een (voor)tuin heeft die aan een fietspad of een rijweg grenst, kijkt dus best nu en dan even na of er takken 
zijn die het voorbijrijdende verkeer kunnen hinderen.  Je hebt er alle belang bij om dit in de gaten te houden 
want bij gevaarlijke situaties kan de gemeente deze takken op kosten van de eigenaar laten verwijderen. 

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45 - optie 2 (niet op dinsdag) – e-mail: 
info@boortmeerbeek.be)  
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KLACHTENBEHANDELING BIJ AFVALINZAMELING DOOR ECOWERF 

In het begin van dit jaar werd het ophaalsysteem van EcoWerf in onze gemeente aangepast. Dit was even 
wennen de voorbije maanden zowel voor de inwoners als voor de ophaaldienst van EcoWerf.  EcoWerf zamelt 
het afval niet langer per gemeente in, maar wel in clusters van aangrenzende gemeenten. In heel wat 
gemeenten veranderden de inzamelrondes en dus ook inzameldagen of – tijdstip. De veranderingen kaderen in 
het Masterplan Transport om de rondes efficiënter te maken, de operationele kosten te verlagen, het 
brandstofverbruik te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken en de werklast van afvalophalers en 
chauffeurs beter te verdelen. 

De eerste maanden verliep de inzameling niet overal even vlot, wat leidde tot meer klachten dan de afgelopen 
jaren. Na vier maanden heeft EcoWerf kunnen vaststellen dat het aantal klachten gedaald is tot een niveau, 
vergelijkbaar met het niveau van voorgaande jaren. 

Indien er klachten zijn over het  feit dat op de inzameldag het afval niet werd meegenomen dan kunnen deze 
telefonisch doorgegeven worden aan EcoWerf tussen 14.30 uur en 16.30 uur op de dag zelf. We vragen de 
inwoners om niet vroeger te bellen dan 14.30 uur, omdat de ophaalrondes dan nog bezig zijn. Ook de dag van 
de inzameling kunnen inwoners EcoWerf verwittigen via telefoon, mail of het contactformulier. 

Voortaan zullen steeds de tweede werkdag na de inzameldag de terechte klachten worden opgehaald. 
Meldingen kunnen daarna nog, maar het afval zal pas opgehaald worden op de volgende inzameldag, vermeld 
op de afvalkalender. Indien er klachten zijn over ophalingen op donderdag of vrijdag zal de klachtenronde op 
maandag of dinsdag worden gereden, de inwoner zal zijn afval tijdens het weekend terug moeten binnenhalen 
en nadien terug aanbieden. 

Bij een structureel probleem of hoofdringendheid kan sneller een inzameling worden georganiseerd. Dan zullen 
ook steeds de gemeenten worden geïnformeerd. Lees ook Kringloopnieuws en volg de website 
www.ecowerf.be, of installeer de gratis app ‘Recycle!’ 

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45 - optie 2 (niet op dinsdag) – e-mail: 
info@boortmeerbeek.be)  

ZOMERS WINKELEN IN HEVER – MAANDAG 7 AUGUSTUS 2017 

Misschien een leuk idee om de zomervakantie mee te starten: je dagelijkse boodschappen doen en er een 
gezellig terrasje aan vastknopen. Op maandag 7 augustus 2017 bieden een tiental handelaars van 14 uur tot 18 
uur hun waren te koop aan op het Heverplein. Kom er gerust een kijkje nemen! 

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

INFOMOMENT OP RAVOT 9 AUGUSTUS 2017 

Op woensdag 9 augustus is er op Ravot van 19 uur tot 20 uur een infomoment voor nieuwe ouders.  

Meer informatie of inschrijven: (T 015 50 06 80 – e-mail: ravot@ocmwboortmeerbeek.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 – e-mail: vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

OPENDEURDAG OP RAVOT 6 SEPTEMBER 2017 

Alle kinderen en ouders die graag met Ravot kennismaken en komen proeven van wat je er allemaal kan doen, 
zijn van harte welkom op de opendeurdag op 6 september van 15 uur tot 19 uur.  

Je kan spelen op het grote buitenterrein, springen op de springkastelen, je laten grimen, … .  

Nieuwe kleuters kunnen samen met hun ouders komen wennen aan Ravot van 16 uur tot 17 uur. Voor nieuwe 
ouders is er een infomoment van 17 uur tot 18 uur.  

Inschrijven: Ravot (T 015 50 06 80 – e-mail: ravot@ocmwboortmeerbeek.be) 
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REGIONALE SPORTDAG VITA-MIN – DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2017 

Ook dit jaar organiseren de sportregio’s Winge-Demervallei en Noord een sportdag voor minder vitalen (VITA-
MIN). Alle personen vanaf 18 jaar met een mentale handicap kunnen in een gezellige en ludieke sfeer hun 
favoriete sport beoefenen of kennismaken met een nieuwe sportactiviteit.  

Deze sportdag vindt plaats op donderdag 14 september 2017 van 10 uur tot 16 uur in Sportoase De Meander in 
Rotselaar. De deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR per persoon, ook voor begeleiders. Inschrijven kan tot 4 
september 2017 bij Sportregio Winge-Demervallei, Provincieplein 1, 3010 Leuven (F 016/26 76 51 – e-mail: 
patrick.frederix@vlaamsbrabant.be). 

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

SPORTELDAG BLANKENBERGE – DONDERDAG 21 SEPTEMBER 2017 

Op donderdag 21 september 2017 kunnen alle 50-plussers in een recreatieve sfeer mee gaan sportelen in 
Blankenberge. Men kan er kiezen uit volgende sporten: fietsen, wandelen, petanque, minigolf, golfbiljart en 
kubben. Dit jaar kan je ook een ganse dag een fiets huren om zonder begeleiding op pad te gaan. Dit kost 5,00 
EUR extra. 

Het vertrek is voorzien om 7.30 uur aan de sporthal. ’s Avonds vertrekt de bus in Blankenberge om 17 uur met 
de bedoeling rond 19 uur terug thuis te zijn. De deelnameprijs bedraagt 10,00 EUR (deelname, bus, 
broodjesmaaltijd met soep en verzekering). 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd in het gemeentehuis –  

https://webshopboortmeerbeek.recreatex.be/ 

ENERGIEKE DAKEN: GROEPSAANKOPEN PV-ZONNEPANELEN EN DAKISOLATIE 

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde op 12 mei in samenwerking met Pajopower, 3WPLUS, IGO, Kringwinkel 
Hageland en de gemeenten de campagne ‘Energieke daken’. Via infosessies en een groepsaankoopactie van 
dak- en zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen wil de provincie in samenwerking met de partners 
de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en het isoleren van daken en zoldervloeren stimuleren. 

IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor de Leuvense regio een aantal lokale 
aannemers en installateurs voor de uitvoering van de werken.  Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en 
een stipte opvolging staan daarbij centraal.   

De infoavond in Boortmeerbeek is al achter de rug. Indien je deze gemist hebt maar toch meer te weten wil 
komen over deze actie, kom dan zeker naar een infoavond in één van jouw buurgemeenten: Rotselaar, Haacht, 
Bertem, Leuven, Huldenberg, Kortenberg of Keerbergen. Deze infosessie vinden plaats in september en 
oktober. Je krijgt er info over de campagne, de aanpak en de mogelijke premies en leningen. De geselecteerde 
aannemers en installateurs zijn aanwezig en stellen hun aanbod voor. Je kan er ook terecht voor persoonlijk 
advies van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen. Ook als je niet naar zo’n infoavond kan komen, kan je 
deelnemen aan de groepsaankoop. Inschrijven daarvoor doe je via de website 
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop. Daar vind je ook alle andere informatie over deze campagne. 

Meer informatie: IGO (Sam De Raeymaeker – T 016/35 29 71 – e-mail: sam.deraeymaeker@igo.be)  

OPROEP GETUIGENISSEN INLEEFREIZEN 

De voorbije jaren hebben enkele jongeren uit de gemeente een inleefreis ondernomen. Tijdens zo’n inleefreis 
maken ze kennis met de cultuur en noden van een land, meestal in het zuiden. 

De noord-zuidraad heeft het plan opgevat om deze jongeren een keer samen te brengen om de opgedane 
ervaringen uit te wisselen en tips te verzamelen voor andere jongeren die een inleefreis overwegen. Vandaar 
een warme oproep aan ‘inleefreizigers’ om zich te melden. Dit kan via info@boortmeerbeek.be. 

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

ONDERSTEUNING NOORD-ZUIDWERKING 

Sinds dit jaar is in onze gemeente een aangepast reglement op de ondersteuning van projecten in het kader van 
de noord-zuidwerking van toepassing.  
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Concreet betekent dit dat gemeente een financiële ondersteuning geeft voor: 

 projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking; 

 initiatieven die tot doel hebben de bevolking te sensibiliseren voor de ontwikkelings-
samenwerkingsproblematiek of fondsenwerving organiseren om projecten in het kader van ontwikkelings-
samenwerking mogelijk te maken 

 inleefreizen 

Subsidieaanvragen moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Aanvragen voor 
projecten en voor acties gericht op de sensibilisering moeten jaarlijks voor 15 september worden ingediend. 
Aanvragen voor inleefreizen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden behandeld in volgorde van 
ontvangst. 

Het volledige reglement voor de subsidiëring van de noord-zuidwerking vind je op 
http://boortmeerbeek.be/leven/noord-zuid. 

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

KINDEREN VERDIENEN EEN ZOMER ZONDER BRANDWONDEN  

Enkele tips die er mee voor kunnen zorgen dat jij en je kind zonder problemen van de zomerwarmte kunnen 
genieten:   

 Aandacht: baby's en kinderen hebben een zeer kwetsbare en gevoelige huid. Die vraagt een specifieke en 
efficiënte bescherming 

 Hoe hoger de beschermingsfactor, hoe beter de bescherming. Kies steeds een factor die het best bij het 
huidtype past (beschermingsfactor 50 - totale blokkering, water- en zandbestendig). 

 Zet je kind een hoed met brede rand op, zonnebril met beschermende glazen en donkere kleding. Kies een 
zonnebril met zijdelingse bescherming. 

 Smeer kinderen best 30 minuten vóór het zonnen in . 
 Laat kinderen slechts met korte periodes in de zon spelen. 
 Breng het zonneproduct regelmatig opnieuw aan (om de 4 uur). 
 Droog de huid na het zwemmen goed af en smeer opnieuw in (minimum om de 2 uur). 
 Zoek op de heetste uren van de dag, tussen 11 en 16 uur, de schaduw op. De hoge UV-straling kan 

bijkomende schade aanrichten aan de huid. 
 Laat je kind regelmatig drinken! 
 Breng een aftersun-product aan na het zonnen. 
 Een rubber tapijt in de zon kan zeer warm worden. Controleer de warmte van rubbertegels in de tuin 

vooraleer er een baby op te laten rondkruipen.  
 Let op babystoel met metalen handvaten. Deze kunnen, indien de zon gedurende lange tijd op de metalen 

onderdelen heeft geschenen, bij  baby's en jonge kinderen brandwonden veroorzaken.  
 Let ook op wanner kinderen op blote voeten lopen. Verschillende soorten ondergrond (steen, beton, asfalt, 

enz.) kunnen aardig warm worden in de volle zon. Laat kinderen en baby's steeds schoeisel dragen wanneer 
ze buiten spelen.  

 Laat de kinderen nooit in de nabijheid van de barbecue komen, ook niet na het barbecueën. Maak 
duidelijke afspraken vooraf tot waar ze mogen komen.  

 Kleine kinderen staan met hoofd en gezicht op ooghoogte met de barbecue en ze zijn dus uitermate 
kwetsbaar voor uitslaande vlammen, wegvliegende houtskool. 

 Tot slot het lijkt onwaarschijnlijk maar het gebeurt nog steeds: laat een baby of een kind nooit alleen achter 
in een wagen onder de zon! 
 

 

 

 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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