
_____________________________________________________________________________________ 

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 

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten van de gemeenteraad en de OCMW-raad. De 
eerstvolgende zitting van beide raden vindt plaats op maandag 23 september 2019. 

VRAAG TIJDIG UW VERGUNNING AAN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONTAINER/PARKEERVERBOD! 

In de periode van 19 juli tot en met 5 augustus 2019 geen politieverordeningen kunnen worden afgeleverd.  

Dit betekent dat aanvragen voor het plaatsen van een container op de rijbaan, het plaatsen van signalisatie 
voor parkeerverboden, enz. tijdens deze periode niet zullen kunnen worden behandeld. Om een vlotte 
organisatie tijdens deze vakantieperiode mogelijk te maken, vragen wij de aanvragen tijdig in te dienen.  

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45–optie 2 – grondgebiedzaken@boortmeerbeek.be) 

OP VAKANTIE? ZORG TIJDIG VOOR DE JUISTE DOCUMENTEN! 

Laat je niet verrassen als je op reis vertrekt. Een vervallen reisdocument kan immers nare gevolgen hebben. 
Controleer de geldigheid ruim voor je vertrek. Hou rekening met 2 à 3 weken vooraleer de nieuwe kids-ID/eID 
in orde is; voor een internationaal paspoort is dit 8 dagen. Indien deze wachttermijnen niet haalbaar zijn, kan 
je nog altijd beroep doen op een spoedprocedure. Bij een dringende procedure heb je het document twee 
werkdagen later, bij een zeer dringende één dag. Breng zeker een pasfoto mee conform de ICAO-normen 
(witte achtergrond, recht profiel, gesloten mond, oren zichtbaar, goede lichtbalans…). 

 Gewone procedure Dringende procedure Zeer dringende procedure 

eID 21,00 EUR 89,00 EUR 133,00 EUR 

Kids-ID 11,00 EUR 89,00 EUR 133,00 EUR 

Paspoort -18 jaar 45,00 EUR 220,00 EUR 280,00 EUR 

Paspoort 18+ jaar 75,00 EUR 250,00 EUR 310,00 EUR 

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 11 45 - optie 3 – burgerzaken@boortmeerbeek.be). 

GEZONDHEIDSWANDELING – TOT EINDE SEPTEMBER 2019 

Van juni tot en met september 2019 kan je opnieuw aan de gezondheidswandeling deelnemen. De wandeling 
is ongeveer 3,5 kilometer lang en loopt voor het grootste gedeelte door het natuurgebied Pikhakendonk in 
Hever. Langs het parcours staan negen borden met telkens 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 en inschrijvingen (T 015/51 11 45 – optie 4 –  vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

SPORTDAG BALENBERG – DINSDAG 9 JULI 2019 

Wie tussen de 10 en 16 jaar oud is, kan op dinsdag 9 juli 2019 op de Balenberg in Tremelo zijn sportieve talenten 
botvieren. Zo is er een initiatie BMX en Off-Road, boogschieten, geo-cache en honkbal maar je kan ook wat bijleren 
op de workshop fietstechniek. Deelname kost 20,00 EUR. In dit bedrag is het vervoer, het middagmaal, gebruik 
van materiaal en verzekering inbegrepen. Een fiets(helm) of ander materiaal moet je niet meenemen, dat is 
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allemaal ter plaatse aanwezig. Deelnemers uit Boortmeerbeek vertrekken om 8.30 uur aan de van Kampenhout-
Sas en zijn er rond 17 uur terug. 

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

PETANQUETORNOOI – ZONDAG 18 AUGUSTUS 2019 

Op zondag 18 augustus 2019 organiseert de gemeente Boortmeerbeek aan de sporthal het jaarlijks 
petanquetornooi waaraan iedereen van jong tot oud kan deelnemen. Het tornooi gaat stipt door van 13.30u tot 
18.00u. Inschrijven kan enkel in ploegen van drie, waarbij minstens één ploeglid uit de gemeente moet zijn. De 
deelnameprijs bedraagt 3,00 EUR per ploeg indien men inschrijft vóór 16 augustus 2019. 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 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

ZWERFVUILPETERS EN –METERS GEZOCHT 

Ondanks de jaarlijkse zwerfvuilactie en de gemeentelijke inzamelrondes wordt er nog steeds veel afval langs onze 
straten achtergelaten. Daarom zijn we op zoek naar zwerfvuilmeters en -peters die waken over de netheid van 
een buurt. 

Als zwerfvuilpeter of -meter wordt er van jou verwacht dat je regelmatig zwerfvuil opruimt in een vooraf 
afgesproken deel van een buurt of straat en ernstige gevallen van sluikstort meldt, zodat deze snel verwijderd 
kunnen worden. De gemeente zorgt ervoor dat je verzekerd bent en geeft logistieke ondersteuning door 
prikstokken, fluovestjes, handschoenen, zwerfvuil- en pmd-zakken ter beschikking te stellen en het ingezamelde 
zwerfvuil op te halen. 

Om aan te sluiten bij deze groep enthousiaste vrijwilligers, kan je de milieudienst contacteren via 
milieudienst@boortmeerbeek.be of 015/51 11 45 – optie 2. 

ZOMERREGELING VUILNISOPHALING ECOWERF 

In de maanden juli en augustus starten alle afval ophaalrondes al vanaf 6 uur in plaats van 7uur 's morgens. Door 
een uurtje vroeger te starten, kunnen de ophalers op het heetste moment van de dag hun taak een uur vroeger 
afronden. Hou er dus rekening mee dat je tijdig het op te halen vuilnis buitenzet. Dat mag al van 18.00 uur de 
avond voordien. 

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

FACELIFT VOOR DE ECOWERF-WEBSITE 

De EcoWerf-website kreeg een grondige facelift: gebruiksvriendelijker, geschikt voor de smartphone en met een 
handige sorteerwijzer. Zo vind je nu gemakkelijk alle informatie over Boortmeerbeek over de ophaling aan huis en 
inzameling in glasbollen en op het recyclagepark en kan je via de uitgebreide sorteerwijzer gericht op zoek naar 
de sorteerregels van een bepaald product. En dus nu ook overal te raadplegen via je smartphone. Surf naar 
www.ecowerf.be en beleef vandaag nog de nieuwe EcoWerf-website. 

Vragen, suggesties en opmerkingen kan je steeds via het contactformulier op de EcoWerf-website doorgeven.  

KOOPJE OF VERDACHT AANBOD? ONZE TIPS OM VEILIG ONLINE TE SHOPPEN! 

Je vindt online een mooi aanbod voor een reis, maar je weet niet of dat betrouwbaar is? Neem nooit overhaast 
beslissingen en informeer je grondig over de website en over het aanbod. Zorg ervoor dat je weet wat je koopt. 
"Weet wat je koopt" is een actie van de FOD Economie in samenwerking met het Europees Centrum voor de 
Consument. Ze sluit aan bij Fraud Prevention Month, een jaarlijkse sensibiliseringscampagne over 
consumentenbedrog en consumentenrechten, op initiatief van het International Consumer Protection and 
Enforcement Network (ICPEN).  

Heel wat consumenten komen in contact met onbetrouwbare webshops. Zo ontving de FOD Economie in 2018 
meer dan 248 meldingen over oplichting bij het online boeken van reizen. Een stijging van 43% ten opzichte van 
2017. Het gemiddelde financiële verlies kwam op 1.062,00 EUR.  

Daarom voeren de FOD Economie en het Europees Centrum voor de Consument een campagne en geven ze tien 
eenvoudige tips om malafide websites te herkennen. 
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Hoe kan ik een onbetrouwbare website herkennen? 
1. Check de reputatie van de website. Surf via een zoekmachine naar de meningen en ervaringen van andere 

consumenten. Koppel termen als "fraude", "misleiding" of "bedrog" aan je zoekopdracht. 
2. De eerste is niet altijd de beste. Stort je niet op de eerste resultaten die een zoekmachine oplevert. Meestal 

gaat het om advertenties, soms voor onbetrouwbare sites. 
3. Informeer je grondig over het aanbod. Laat je niet te snel door het aanbod beïnvloeden. Neem de tijd om alle 

kenmerken te bekijken en check eerst de totale prijs vooraleer je bestelt. 
4. Ga na of je met kredietkaart kunt betalen. Kies voor deze betaalmethode. Bij problemen heb je meer kans om 

je geld terug te krijgen. 

5. Geen httpS, geen deal! Controleer voordat je betaalt of het adres van de site begint met "https". Als dat 
niet het geval is, betekent het dat de site niet veilig is. 

Benieuwd naar meer tips? Wil je weten wat jouw rechten zijn? Kijk snel op www.weetwatjekoopt.be en 
ontdek alle tips en antwoorden op de veelgestelde vragen. 

Heb je toch problemen met een online aankoop?  
Meld het aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.be en bij het Europees Centrum voor de Consument 
wanneer het bedrijf zich in een ander Europees land bevindt. Heb je met een kredietkaart betaald? Probeer 
dan je geld te recupereren via de website www.mijnkaart.be 

LAATSTE KANS OM EEN BEROEP TE DOEN OP BOFAS 

Bent of was u ooit uitbater van een tankstation? Of stond er op uw eigendom ooit een tankstation? Dan kan 
de bodem eventueel verontreinigd zijn. Is dat het geval, dan kunt u een beroep doen op BOFAS. Het 
bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt gemaakte kosten terug of saneert de grond voor u. Maar 
snel zijn is de boodschap, want het fonds wordt slechts gedurende zes maanden opnieuw opengesteld voor 
nieuwe aanvragen.  

Wat is BOFAS? 

BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, is een gezamenlijk initiatief van de brandstoffensector 
en de overheid. BOFAS betaalt (al dan niet gedeeltelijk) de kosten terug die een uitbater, eigenaar of 
gebruiker heeft gemaakt voor het zuiveren van de grond en dit onder een aantal wettelijk vastgelegde 
voorwaarden. Moet de verontreiniging echter nog aangepakt worden, dan zal BOFAS de volledige sanering 
van a tot z uitvoeren, voor zover u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Het fonds heeft sinds de oprichting 
in 2004 al bijna 3.500 saneringen uitgevoerd en/of gefinancierd. 

Speel op zeker! Check de historiek van uw perceel. 
Uitbaters van tankstations kennen BOFAS al langer. Maar niet iedere eigenaar of gebruiker is er zich van 
bewust dat er op zijn grond ooit een tankstation werd uitgebaat. In dat geval wordt u door BOFAS 
geïnformeerd. Want de meeste risicogronden zijn bekend. Hebt u dus recent een brief van BOFAS 
ontvangen? Negeer die vooral niet. Want dan is de kans zeer groot dat u ooit een tankstation hebt uitgebaat 
of dat er op uw grond ooit een tankstation heeft gestaan. Zelfs al hebt u geen brief van BOFAS ontvangen en 
twijfelt u, dan nog doet u er goed aan u de historiek van uw perceel na te gaan. Want ook al heeft de grond 
intussen een andere bestemming gekregen, het risico blijft. Zeker wanneer het terrein bekend zou zijn bij de 
overheid, riskeert u alsnog te moeten saneren. En dan zal u zelf de kosten moeten dragen. Die lopen al snel 
op, want een sanering van dit type verontreiniging kost gemiddeld 135.000 euro. Kortom, u speelt maar beter 
op zeker.  

Geen kopzorgen 
Nogal wat mensen worden afgeschrikt door een mogelijke sanering. Daar hoeft u zich echter geen zorgen 
over te maken. BOFAS staat klaar om aanvragers te adviseren en bij te staan bij hun sanering en de verdere 
administratieve afwerking. Indien BOFAS de sanering zelf uitvoert, neemt het ook de volledige administratie 
op zich. BOFAS heeft ruim 15 jaar ervaring met het saneren van tankstations en kiest de best mogelijke 
techniek voor elk terrein met zo weinig mogelijk hinder. Het fonds helpt ook bij het samenstellen van het 
dossier dat nodig is om een aanvraag in te dienen. Wie er belang bij heeft, kan dus maar beter zo snel mogelijk 
met BOFAS contact opnemen.  

Meer informatie: www.bofas.be 
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DE SCHATTEN VAN VLIEG 

De Schatten van Vlieg is een jaarlijkse zomeractie voor families met kinderen tot 12 jaar.  Tijdens de 
zomervakantie kan je in de bib puzzels en raadsels oplossen.  Zo bemachtig je de code die de schatkist 
ontsluit.  Weet je alles op te lossen dan krijg je een leuk aandenken mee naar huis.  

Meedoen aan de ‘Schatten van Vlieg’ kan vanaf 1 juli tot 31 augustus tijdens de openingsuren van de bib.  
Het is helemaal gratis.  Je hoeft niet in te schrijven.  In de bib helpt het baliepersoneel je bij de zoektocht. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

BIJLEREN MET HABOBIB 

Wie leert er niet graag iets bij?  Ook jij kan vast wel een paar onderwerpen opsommen waarover je graag wat 
meer zou willen weten.  Maar tijd vinden voor een cursus, of vrij zijn op het moment dat een interessante 
spreker een lezing geeft in de buurt, daar wringt vaak het schoentje. 

Daarom heeft de bib een overeenkomst gesloten met Home Academy.  Home Academy geeft hoorcolleges 
uit in downloadformaat. Over alle mogelijke boeiende onderwerpen: geschiedenis en filosofie, 
natuurwetenschappen, politiek…  Alles wordt voorgedragen door topsprekers.   Iedereen die lid is van onze 
bib kan onbeperkt en gratis gebruik maken van dit aanbod.  

Vraag bij de balie naar meer info, je moet een app downloaden en je hebt een wachtwoord nodig.  We helpen 
je graag bij het installeren ervan.   

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

ALLEMAAL DIGITAAL 

De bib heeft een uitgebreid aanbod aan diensten die je helpen om je weg te vinden in de digitale wereld.  
Voor complete beginnelingen maar ook voor meer gevorderden. Zo zijn er in onze beide vestigingen 
computers met gratis wifi om informatie op te zoeken, om te studeren, een mailtje te versturen of om te 
surfen op het internet. 

In Haacht is er ook regelmatig een begeleider aanwezig die je kan helpen met je vragen. Tijdens de 
openingsuren loop je gewoon binnen.  Iedereen kan volledig gratis gebruik maken van al deze diensten.  
Kijk op onze website voor info over data en tijdstippen van vormingen, begeleiding. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

DE BIB IS HARD OP ZOEK NAAR EEN GEËNGAGEERDE ICT EXPERT 

 De bib is een plek waar de inwoners van onze gemeente met veel uiteenlopende vragen terechtkunnen.  Zo 
organiseerden we afgelopen maand een infosessie tax-on-web, waar gretig gebruik van werd gemaakt.   Rond 
pc, laptop, tablet en smartphone merken we dat er ook veel vragen komen.   Elke maand is er daarom een 
spreekuur van onze digidokter, bij wie iedereen met zijn vragen terecht kan.  Om aan de grote vraag 
tegemoet te komen, zoeken we hiervoor een geëngageerde en gemotiveerde vrijwilliger.  Iemand met een 
degelijke en brede kennis van de digitale wereld, die ervan houdt om zijn ervaring te delen met anderen en 
anderen te helpen.   Wil jij hieraan graag meewerken en heb je elke maand wel een paar uurtjes vrij om je 
hiervoor in te zetten dan ontvangen wij je bij de bib met open armen!  Contacteer cindy.strijkers@habobib.be 
voor alle extra info.  Of pak meteen de telefoon (T 015/ 62 70 29).  We zien je reactie tegemoet. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

 Het college van burgemeester en schepenen  

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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