
GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 29 juni 2015 om 20 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Op eenvoudige aanvraag wordt de 
agenda van de gemeenteraad u elektronisch toegestuurd.  

De gemeenteraadscommissie financiën, waarop de rekening van het dienstjaar 2014 en de budgetwijziging 2015 
nr. 1, zal worden besproken, komt samen op dinsdag 23 juni 2015 om 19 uur. 

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 25 juni 2015 om 19 
uur, Heverplein 3 te Hever.  

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45 – secretariaat@boortmeerbeek.be). 

GEMEENTELIJKE DIENSTEN OP AFSPRAAK 

Vragen zijn gewoonlijk eenvoudig, antwoorden complex… Daarom moet voldoende tijd kunnen worden genomen 
voor voorbereiding en antwoord. Dit betekent dat voor bepaalde diensten de baliemomenten worden beperkt en 
er voortaan meer op afspraak wordt gewerkt. Bovendien is het de bedoeling om vragen meer schriftelijk te 
beantwoorden en documenten zoveel als mogelijk elektronisch af te leveren. Verplaatsingen naar het 
gemeentehuis kunnen zo tot een minimum worden beperkt. 

U kunt dus best: 
1. Nagaan of u uw vraag schriftelijk kan stellen via info@boortmeerbeek.be. 
2. Nagaan of u het document dat u nodig hebt, elektronisch kan bekomen. Kijk hiervoor op 

www.boortmeerbeek.be/online-aanvragen-documenten. 
3. Voor de diensten ruimtelijke ordening en burgerlijke stand & vreemdelingen een afspraak maken via 

www.boortmeerbeek.be/ik-wil-....  
Voor de dienst ruimtelijke ordening kan u wanneer u uw dossier wenst te bespreken met de 
stedenbouwkundig ambtenaar enkel nog een afspraak maken op woensdag van 8.30 uur tot 12 uur. Wanneer 
u een plan wilt inzien, kan dat op de gebruikelijke openingsuren. 
Voor de dienst burgerlijke stand & vreemdelingen kunt u een afspraak maken op maandag van 18 uur tot 20 
uur en op woensdag van 13 uur tot 16 uur. Dit zal uw wachttijd aanzienlijk verkorten. 
Een medewerker van de dienst zal u per e-mail contacteren om de afspraak te bevestigen en eventueel 
nuttige bijkomende informatie op te vragen. 

Volledigheidshalve geven wij hier nog even de openingsuren van de verschillende publieksdiensten: 
- Burgerzaken: 

o Bevolking: maandag – vrijdag: 8.30 uur – 12 uur  
maandag: 18 uur – 20 uur 
woensdag: 13 uur – 16 uur 

o Burgerlijke stand & vreemdelingen:  
maandag – vrijdag: 8.30 uur – 12 uur 
maandagavond en woensdagmiddag: op afspraak 

- Grondgebiedzaken: 
o Milieu, Technische dienst, Ruimtelijke Ordening: 

 maandag, woensdag - vrijdag: 8.30 uur – 12 uur  
 maandag: 18 uur – 20 uur 
 woensdag: 13 uur – 16 uur  

o Stedenbouwkundig ambtenaar voor het bespreken van uw dossier: 
enkel woensdagvoormiddag op afspraak 

- Vrije Tijd:  
   maandag – vrijdag: 8.30 uur – 12 uur  

maandag: 18 uur – 20 uur 
woensdag: 13 uur – 16 uur 

INFOAVOND START WERKEN AUDENHOVENLAAN - DONDERDAG 18 JUNI 2015 

In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin namelijk de nodige infrastructuur om het huishoudelijk 
afvalwater te zuiveren. Het gaat om de zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties. Ook in de 
Audenhovenlaan en de Dijkstraat gaat Aquafin infrastructuurwerken uitvoeren.  
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Met dit project wil Aquafin de bestaande lozingspunten saneren om zo de waterkwaliteit van de Molenbeek te 
verbeteren. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om meteen het wegdek en de fietspaden te 
vernieuwen. 

Om iedereen de kans te bieden zich te informeren over de timing en de fasering van deze werken wordt op 
donderdag 18 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond georganiseerd.  

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 82 24 iet op niet op dinsdagvoormiddagI) 

BOORTMEERBEEK FEEST!-ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015 

Nadat in 2014 voor een eerste maal in en rond de sporthal Boortmeerbeek Feest! georganiseerd, was het voor 
alle aanwezigen meteen duidelijk dat dit initiatief moest worden herhaald. Daarom is er op zondag 6 september 
2015 opnieuw Boortmeerbeek Feest!. 

Verenigingen krijgen er de kans hun werking en activiteiten aan een breed publiek voor te stellen. Aanvullend 
zorgt de gemeente voor animatie en enkele leuke attracties. 

Noteer alvast deze datum in uw agenda, want op 6 september 2015  van 14 uur tot 18 uur zal in Boortmeerbeek 
worden gefeest! 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T015/511145 – vrijetiid@boortmeerbeek.be) 

OOK JOUW TAXUSSNOEISEL KAN DE HOOP VERGROTEN! 

In jouw tuin staat een taxushaag? Dat is goed nieuws! Want dan ben jij één van de vele Vlamingen die in het bezit 
is van een plant die levens kan redden. Taxus bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van 
geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag - wat overeenkomt met 1 
m3 snoeisel - wordt één chemotherapie gewonnen. Bovendien brengt die taxus geld op, dat intergemeentelijk 
milieubedrijf EcoWerf schenkt aan een organisatie die strijd tegen kanker! Vorig jaar leverde de actie bij EcoWerf 
35.625,00 EUR op voor het goede doel. 

Wil jij ook strijden tegen kanker? Snoei je taxushaag tussen 15 juni en 31 augustus en geef het jonge snoeisel 
zonder aarde, onkruid of ander bladafval gratis af in je containerpark. Eenvoudiger kan het niet en tegelijk 
vergrootje de hoop voor heel veel kankerpatiënten! 

Meer informatie: www.ecowerf.be (T 0800/97 O 971 

GA OP ZOEK NAAR EEN GOEDKOPER ENERGIECONTRACT EN BESPAAR TOT 220 EUR PER JAAR! 

Veranderen van leverancier of contract is gratis en niet moeilijk. Het enige wat u nodig hebt, is uw laatste 
jaarlijkse eindafrekening elektriciteit en aardgas. Energiecontracten vergelijken is nog makkelijker via de 
vernieuwde V-test® van de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt). De V-test is 
gebruiksvriendelijker en biedt betere vergelijkingsmogelijkheden dan vroeger: 

• De verschillende stappen zijn vervangen door één groot invulscherm dat openklapt telkens je een 
onderdeeltje hebt afgerond. 

• In de resultatentabel wordt eerst de contractnaam vermeld. Dit is bewust gedaan zodat je zeker de juiste 
naam doorgeeft aan de leverancier van je keuze. 

• Via icoontjes worden de specifieke voorwaarden van een contract in de kijker gezet. 

• Als je op Detail klikt, krijg je niet alleen de details van het contract en de samenstelling van de kostprijs op 
jaarbasis (energiekost, nettarieven en heffingen), maar kan je ook klikken op een link naar de Servicecheck. 

• Je kan de dètailschermen van de contracten naast elkaar vergelijken; op die manier wordt het veel 
eenvoudiger om de eigenschappen en de prijsonderdelen te vergelijken en te kijken wie het goedkoopst is. 

• Het prosumententarief is opgenomen; er wordt gevraagd naar de aanwezigheid van zonnepanelen of een 
andere decentrale productie-installatie met een terugdraaiende teller; prosumenten (consumenten die zelf 
hun elektriciteit opwekken) zien de totaalprijs in de resultatentabel verhoogd; in de dètailschermen leidt het 
prosumententarief tot een verhoging van het prijsonderdeel 'Distributie'. Let op: geef een cijfer tussen 1 en 
10 in. Bijvoorbeeld 5 en niet 5000 kW als vermogen. 

• Filtering: u kan filteren op Leveranciers, Voorwaarden, Energiecomponent, Looptijd en voor elektriciteit Hoe 
groen is deze stroom?: dit laat je toe om de resultatentabel op maat te maken (voorbeeld: enkel de 
contracten met 100% groene stroom, met een vaste energiecomponent, waarvoor geen aandeel moet 
gekocht worden). Op die manier moetje minder pagina's afdrukken en is er minder kans om verward te raken 
bij het bekijken van de resultaten.  

Hoe komt u te weten wat voor u het beste energiecontract is? 

• Via internet: ga naar www.vreg.be en klik op Prijzen vergelijken (V-TEST) of ga naar www.vtest.be 

• Telefonisch: bel op weekdagen tussen 9u en 17u het gratis telefoonnummer 1700 en kies 3 Andere vragen 
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