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Openingsuren gemeentehuis:  maandag – donderdag: 8.30 – 12 uur | 13.30 – 16 uur 
  maandagnamiddag-avond: 13.30 – 19 uur 
  vrijdag: 8.30 – 12 uur 

GEMEENTERAAD & RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vindt plaats op maandag 27  
september 2021 om 20 uur.  Anders dan de voorbije maand(en) zullen bij deze bijeenkomsten de raadsleden opnieuw 
fysiek samenkomen in gemeentehuis. Nieuw is dat je voortaan deze raden thuis vanuit je luie zetel rechtstreeks kan 
volgen. De zitting wordt ook in beeld gebracht en is te volgen via het YouTube kanaal van de gemeente. De live 
uitzending vind je door ‘gemeentebestuur Boortmeerbeek’ in te typen in de zoekbalk. Je hoeft je niet te abonneren, 
maar dat mag uiteraard altijd.  Je kan helaas, zowel de raad voor maatschappelijk welzijn als de gemeenteraad (nog) 
niet bijwonen in de raadzaal. De raadsleden moeten immers verder uit elkaar zitten om de social distance te 
respecteren waardoor er geen plaats is voor andere geïnteresseerden. 

BOORTMEERBEEK FEEST! – ZONDAG 10 OKTOBER 2021 

De ideale manier om op de hoogte te zijn van het 
vrijetijdsgebeuren in de gemeente, is een 
bezoekje brengen aan Boortmeerbeek Feest!. 
Boortmeerbeek Feest! wordt op zondag 10 
oktober 2021 in en rond de sporthal 
georganiseerd. Er valt heel wat te beleven.  Tal 
van verenigingen uit de gemeente zullen zichzelf 
en hun werking voorstellen. Naast deze 
verenigingenmarkt die doorlopend plaatsvindt, 
worden nog heel wat activiteiten en 
toonmomenten ingepland. Ook aan de 
(aller)kleinsten is gedacht.  Met de kinderanimatie 
en springkastelen gaan ze zich zeker niet vervelen. 

Om dan nog te zwijgen over de verschillende lekkere hapjes die er te proeven zullen zijn! Iedereen is van harte 
welkom van 13 tot 16 uur. Kinderen kunnen deelnemen aan een leuke wedstrijd waar toffe prijzen mee te 
winnen zijn. Benieuwd? We verklappen nog niet alles. Een bijkomende reden om op zondag 10 oktober naar de 
sporthal af te zakken. Tot dan? 

Meer informatie: dienst vrije tijd - 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

VLAANDEREN ZINGT! – ZONDAG 10 OKTOBER 2021 : VOORZANGERS GEZOCHT! 

Op zondag 10 oktober 2021 komt Vlaanderen Zingt! naar Boortmeerbeek. Aansluitend op Boortmeerbeek 
Feest! zal er vanaf 16 uur op de parking aan de sporthal een serieus feestje worden gebouwd. Onder het motto 
'Mensen verbinden door samen te zingen' trekt  Vlaanderen Zingt ook dit jaar weer door Vlaanderen om jullie 
massaal aan het meezingen te krijgen.  De aanwezigen zingen samen populaire liedjes die tot het collectief 
geheugen behoren. Het repertoire bestaat grotendeels uit Nederlandstalige liedjes, maar we zingen ook Engelse 
en Franse succesnummers. Voor iedereen is er een zangkrantje met alle liedjesteksten en vanop het podium 
wordt de samenzang in goede banen geleid. 

Voor dit evenement zijn we nog op zoek naar een twintigtal 'voorzangers' die mee op het podium staan. Dit 
moeten geen Pavarotti's zijn, maar wel heuse ambiancemakers. Let op! Deze voorzangers zullen gedurende het 
ganse evenement op het podium staan zodat zij toch een behoorlijke tijd recht moeten kunnen staan. Mede 
daarom moet je als voorzanger wel minimum 18 jaar zijn. Enkele dagen voor het evenement wordt een 
voorbereidende bijeenkomst gehouden om de stemmen alvast een beetje te smeren. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden via info@boortmeerbeek.be. 

Meer informatie: dienst vrije tijd - 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 
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LEZING NOORD-ZUIDRAAD DOOR TINE HUYSE – DINSDAG 5 OKTOBER 2021 

Op dinsdag 5 oktober 2021 om 19.30 uur verzorgt Tine Huyse een boeiende 
voordracht met als thema ‘Bestrijding van tropische ziektes in Afrika en daarbuiten. 
Hoe burgers de wetenschap uitdagen’. Tine Huyse is biologe. Ze is senior onderzoeker 
aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en is deeltijds verbonden aan de KU 
Leuven. Ze bestudeert het ontstaan en de verspreiding van tropische infectieziektes. 
Een thema dat actueler dan ooit is.  

Deze lezing vindt plaats in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek (Blokstraat 2) en 
deelname is gratis. 

Meer informatie: info@boortmeerbeek.be 
 

KERMIS BOORTMEERBEEK – ZATERDAG 25 SEPTEMBER, ZONDAG 26 SEPTEMBER EN MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021 

Hoera, het is weer kermis in Boortmeerbeek. De kermis in het 
centrum kan worden bezocht op zaterdag 25 september, zondag 
26 september en maandag 27 september 2021. Tijd genoeg dus 
om de ongeveer twintig deelnemende kramen eens uit te 
proberen.  Als je ergens overladen wordt met prikkels, dan is het 
wel op de kermis. Voor sommige mensen is een overvloed aan 
licht en geluid niet aangenaam. Daarom organiseert de 
gemeente in samenwerking met de standhouders op zaterdag 25 
september 2021 van 14 uur tot 16 uur een prikkelarm kermismoment voor iedereen die wat meer moeite heeft 
om al deze indrukken te filteren of het graag wat rustiger heeft. 

Tijdens deze namiddag worden geluid- en lichtprikkels beperkt. De microfoons zwijgen en worden enkel 
gebruikt om de start of het einde van een attractie aan te kondigen, felle geluiden en zware bassen gedempt. 
Lichtflitsen en stroboscopen worden gedoofd.  
We organiseren dit prikkelarm moment niet enkel voor kinderen of volwassenen met autisme of epilepsie, maar 
voor iedereen die graag eens op een rustige manier de kermis wil bezoeken. Door de prikkels op de kermis te 
reduceren kan iedereen genieten van het amusement en een onvergetelijke middag beleven! 

Meer informatie: dienst vrije tijd - 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

GEZONDHEIDSWANDELING – TOT EINDE SEPTEMBER 2021 

Nog tot het einde van de maand september kan je aan de gezondheidswandeling deelnemen. De wandeling in 
Schiplaken is ongeveer zes kilometer lang. Langs het parcours vind je tien borden met telkens drie 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, voorzien we een leuke prijs. Kortom, je 
wordt er niet alleen gezonder, maar ook slimmer van. Een routebeschrijving en deelnemingsformulier kan je 
afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren of bij voorkeur via 
https://www.boortmeerbeek.be/gezondheidswandeling-boortmeerbeek  

Meer informatie: dienst vrije tijd - 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

NAAMSWIJZIGING SCHOOL – DE KLIMBOOM 
 

De gemeentelijke basisschool in de Beringstraat gaat voortaan door het leven als GBS ‘De Klimboom’. Met 
deze naam willen we benadrukken dat elk kind op zijn eigen ritme de top zal bereiken.  
De school zal af en toe een extra tak voorzien, of zelfs een ladder, waarbij kinderen maximaal ondersteund 
worden in deze tocht naar de top.  
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RAVOT – VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG EN HERFSTVAKANTIE 
 

Ravot heeft de zomervakantie goed afgesloten en staat weer helemaal paraat voor de voor-en naschoolse 
opvang en voor de herfstvakantie. 

 
 
Meer informatie: BKO Ravot - 015 50 06 80 – optie 5 – ravot@boortmeerbeek.be 

SPORTHAL – CULTUURHUIS - LIEVEKENSBOSSEN 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Meer informatie: dienst vrije tijd - 015 51 11 45 – optie 5 – 
vrijetijd@boortmeerbeek.be 

 
 

SCHOLENVELDLOOP – DINSDAG 28 SEPTEMBER 2021 
 

Elk jaar organiseert de sportdienst in samenwerking met joggingclub Icarus en MOEV de scholenveldloop. Hier 
krijgen alle kinderen van de verschillende lagere scholen van Boortmeerbeek de kans om zich te meten met 
hun leeftijdsgenoten. Kom de kinderen gerust aanmoedigen! 

 Voormiddag vanaf 10.30 uur: 1ste, 2de en 3de leerjaar 

 Namiddag vanaf 13.20 uur: 4de, 5de en 6de leerjaar 

Exacte uren en meer uitgebreide informatie wordt nog gecommuniceerd via de verschillende digitale kanalen. 

Meer informatie: dienst vrije tijd - 015 51 11 45 – optie 5 – vrijetijd@boortmeerbeek.be 

 
 

 
 

Niet vergeten: inschrijven is noodzakelijk voor de voor- en naschoolse opvang en op schoolvrije dagen 
en in schoolvakanties. De inschrijvingen voor opvang tijdens de herfstvakantie starten op 1 oktober 
2021 

 

 Voor nieuwe inschrijvingen: 
 De eerstvolgende infomomenten in 2021 vinden plaats op 27 september en op 22 november 

2021. Je kan hieraan deelnemen na inschrijving via ravot@ocmwboortmeerbeek.be . Je ontvangt 
een aantal dagen voor het infomoment meer informatie over hoe je online kan deelnemen.  

 Conform de huidige coronamaatregelen kunnen wenmomenten enkel op afspraak in kleine 
groepjes doorgaan. We zorgen voor 40 minuten per groepje van 4 ouders + 4 kinderen (1 ouder en 
1 kind per gezin).  In deze tijd krijg je de kans om samen met je kind de lokalen van Ravot te 
verkennen en kennis te maken met de teamcoördinator en/of educatief medewerker.  
De eerstvolgende wenmomenten + rondleidingen in 2021 gaan door op  

 6 oktober en op 1 december 2021. Je kan je hieraan deelnemen na inschrijving 
via ravot@boortmeerbeek.be. Je ontvangt nadien het precieze tijdstip waarop je op Ravot verwacht 
wordt. Ouders dragen een mondmasker tijdens deze rondleiding en we vragen je om de afspraak af 
te zeggen indien je ziektesymptomen vertoont.  

 

Het cultuurhuis, de sporthal en het buurthuis* Lievekensbossen kunnen vanaf 
1 september 2021 opnieuw worden gebruikt. In het cultuurhuis en het 
buurthuis is het de verantwoordelijkheid van de organisator van een activiteit 
dat de social distance regels worden nageleefd. Indien niet mogelijk moeten 
de deelnemers een mondmasker dragen. 
Specifiek voor de sporthal geldt (op basis van een burgemeesterbesluit): 
toeschouwers van activiteiten in de sporthal moeten altijd een mondmasker 
dragen ook al is de minimumafstand van anderhalve meter verzekerd. 
*De gemeenteraad moet de gebruiksvoorwaarden van het buurthuis nog 
vaststellen. 
 

mailto:ravot@boortmeerbeek.be
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
mailto:ravot@ocmwboortmeerbeek.be
mailto:ravot@boortmeerbeek.be?subject=Wenmomenten%20Ravot


 

 

 

4 

 

WOONLOKET – RENOVEREN PREMIES 
 

Heb je recent verbouwd of plannen in die richting? Misschien heb je wel recht 
op enkele premies of kan je goedkoop lenen? Wonen Vlaanderen keert een 
renovatiepremie uit voor verschillende renovatiewerken zoals een nieuw dak, 
buitenschrijnwerk, centrale verwarming,... Er zijn eigendoms- en 
inkomensvoorwaarden en de woning moet minstens 30 jaar oud zijn. 
Een renovatiepremie kan tot 10.000 euro opleveren en kan maar 1 keer in de 
10 jaar uitgekeerd worden (in 2 keer aan te vragen).  
Voor premies voor energetische investeringen in je huis zoals dakisolatie, 
muurisolatie, vloerisolatie, een warmtepomp, hoogrendementsglas en een 
zonneboiler, kan je onder bepaalde voorwaarden energiepremies aanvragen 
bij Fluvius. Als je van plan bent om grondig te verbouwen, kan je 
renovatiebegeleiding overwegen of advies vragen van DUBO (Duurzaam 
Bouwadvies). Misschien kom je ook in aanmerking voor de renovatielening van 
de provincie Vlaams-Brabant of de renteloze energielening. 
Wil je meer weten of je in aanmerking komt voor een of meerdere premies of 
goedkope leningen? Neem dan vrijblijvend contact op met de woonconsulent 
van onze gemeente. 

Meer informatie: woonloket - 015 51 11 45 – optie 6 – woonloket@boortmeerbeek.be of via 0496 25 85 29 
 

EEN EIGEN WONING …? 

Je droomt van een eigen huis of appartement? Of je wenst je woning te behouden bij een echtscheiding of bij 
het beëindigen van een samenwoning? Of je voert werken uit, eventueel in combinatie met het aankopen of 
behouden van je huis of appartement?  Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Vlaamse woonlening van 
het Vlaams Woningfonds: een voordelig woonkrediet voor mensen met een bescheiden inkomen. 

Wil je meer weten over de Vlaamse woonlening? Surf 
dan naar www.vlaamswoningfonds.be. Je kan er ook 

een sneltest doen om na te gaan of je in aanmerking komt. 

Meer informatie: woonloket - 015 51 11 45 – optie 6 – woonloket@boortmeerbeek.be of via 0496 25 85 29 
 
 

 
 

 
 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

Je geniet dan niet alleen van een heel lage 
rentevoet, maar ook van deze voordelen: 

- lenen tot 100% van de kostprijs (soms 
inclusief registratierechten, notariskosten 
en BTW) 

- lagere kosten voor de kredietakte en de 
dossierkosten (een besparing van enkele 
honderden euro’s) 

- geen reserveringskosten bij lenen voor 
verbouwingswerken 

- lenen zonder bancaire verplichtingen 
- kosteloze schatting van de woning 

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor de Vlaamse woonlening op een rij: 

- het geïndexeerd inkomen mag niet hoger 
liggen dan een bepaald bedrag. 

- de vastgestelde maximumgrenzen van de 
verkoopwaarde mag niet overschreven 
worden. 

- je moet voldoende middelen hebben om 
de lening af te kunnen betalen. 

Het gemeentebestuur volgt uiteraard de beslissingen en maatregelen in verband met corona opgelegd door de federale 
overheid. 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: www.boortmeerbeek.be 
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