
________________________________________________________________________________________________ 

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 maandag 14 augustus en dinsdag 15 augustus 2017. 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 25 september 2017 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 OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 28 september  2017 
om 19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

START WERKEN HERINRICHTING CENTRUM SCHIPLAKEN 

Nu de belangrijkste bouwwerken in het centrum van Schiplaken achter de rug zijn, wordt ook werk gemaakt van 
de herinrichting van de Bieststraat waarbij het wegdek, de fietspaden en de voetpaden zullen worden vernieuwd. 
Deze werken starten op 7 augustus 2017. 

In een eerste fase komt de zone vanaf het kruispunt met de Goorstraat en de Gottendijsdreef tot aan de 
verkeerslichten bij de vrije basisschool aan de beurt. Let op! Ook het kruispunt zelf wordt dan mee vernieuwd. 
Voor dit gedeelte wordt op een uitvoeringstermijn van twee maanden gerekend. 

Ook de tweede fase zal een tweetal maanden in beslag nemen en omvat het gedeelte van de Bieststraat vanaf de 
verkeerslichten bij de vrije basisschool tot en met het kruispunt met de Blokstraat. Verwacht wordt dat de werken 
tegen het einde van het jaar volledig zullen zijn afgewerkt. 

Buslijn 681 volgt tijdens de werken een aangepast traject via de Venstraat en de Zevenbunderweg. De haltes 
Schiplaken-Kerk en Schiplaken-Consciencelaan zullen tijdelijk niet worden bediend maar worden vervangen door 
haltes bij het begin en het einde van de Zevenbunderweg. Deze haltes zullen ook worden gebruikt voor de 
schoolbus van lijn 501. Voor de gemeentelijke schoolbussen naar de Vrije Basisschool in Schiplaken zal een 
specifieke regeling worden uitgewerkt. 

Per fase is er tijdens de werken geen autoverkeer mogelijk. De aannemer probeert in de mate van het mogelijk 
wel de fietspaden toegankelijk te  houden maar voorzichtigheid blijft geboden. Men moet immers beseffen dat 
men zich in een werfzone bevindt en dat van de aannemer niet kan worden verwacht dat de doorgang op de 
fietspaden steeds helemaal vrij zal zijn. 

Rioleringswerken zijn niet voorzien. 

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

ROMMELMARKT – DINSDAG 15 AUGUSTUS 2017 

Op dinsdag 15 augustus 2017 vindt opnieuw de jaarlijkse rommelplaats plaats in het centrum van Boortmeerbeek. 
Deze markt met ongeveer 600 standhouders zal opgesteld staan langs het volgende parcours: Brouwersstraat, 
Pastorijstraat, K.A. Tobbackstraat (tot aan kruispunt met Audenhovenlaan), Hanswijkstraat, Dorpplaats, Vosweg, 
Dorpsstraat, Beringstraat (tot aan kruispunt met Familielaan) en Wespelaarsebaan (tot aan AD Delhaize). 

Inwoners die langs het parcours wonen, moeten er zich van bewust zijn dat die dag tussen 4 uur en 18 uur geen 
enkel autoverkeer mogelijk is. 
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Gelet op de zeer grote belangstelling raden we iedereen aan om te voet of met de fiets naar het centrum van 
Boortmeerbeek te komen. Aan het gemeentehuis is een grote fietsenparking beschikbaar. Voor wie toch met de 
wagen komt, zijn er dankzij de medewerking van lokale handelaars en verenigingen (beperkt) parkeerplaatsen 
beschikbaar op volgende plaatsen: 

 Begraafplaats Boortmeerbeek (Rijmenamsebaan); 

 KRC Boortmeerbeek (Meerbemdweg); 

 Sporthal (Sportveldweg 6); 

 Parking Gemeentelijke Basisschool  (Beringstraat 107); 

 Pleintje Audenhovenlaan; 

 Parking station (Aststraat); 

 Anda Sauzen (Laarstraat 43); 

 Koffiebranderij ROM (Industrieweg 3); 

 Mercedes-Benz (Leuvensesteenweg 236); 

 Siesta (Leuvensesteenweg 365); 

 C&A (Leuvensesteenweg 381); 

 Parking Delhaize – Wespelaarsebaan  
(let op! Betalende parking!). 

Opgelet! Om de verkeersdoorstroming in de omgeving van de rommelmarkt te verzekeren, is de politie die dag 
extra alert voor wagens die het verkeer hinderen. 

Standhouders van de rommelmarkt krijgen een zevental dagen voor de markt een brief met het nummer van hun 
standplaats en de nodige instructies om de dag vlot te laten verlopen. 

Tot slot, tijdens de rommelmarkt is er in de Brouwersstraat een centraal gemeentelijk informatiepunt waar je de 
ganse dag met alle vragen terecht kan. 

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

PETANQUETORNOOI – ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017 

Graag brengen we nog een keertje het petanquetornooi onder de aandacht dat de gemeente op zondag 20 
augustus 2017 organiseert. 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 en 
betalen 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) 

VOETBAL – BEKER VAN BOORTMEERBEEK – VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017 

Ook dit jaar wordt in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen de Beker van Boortmeerbeek betwist tussen KFC 
Hever en KRC Boortmeerbeek. De wedstrijd vindt plaats op vrijdag 25 augustus 2017 op het terrein van KRC 
Boortmeerbeek aan de Meerbemdweg. De aftrap is voorzien om 19 uur en de inkom is gratis.  

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

HERDENKING SLAG VAN SCHIPLAKEN – ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017  

In augustus en september 1914 was Schiplaken het toneel van een zware veldslag die geleverd werd tussen de 
oprukkende Duitse troepen en het Belgische leger. Negentig gesneuvelde soldaten vonden een laatste rustplaats 
op het kerkhof van Schiplaken. Opdat iedereen zou blijven beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend is, herdenkt 
het gemeentebestuur samen met de vaderlandslievende verenigingen elk jaar deze veldslag. Op zondag 27 
augustus 2017 wordt om 9.30 uur in de kerk van Schiplaken een herdenkingsdienst gehouden, gevolgd door een 
bloemenhulde aan het monument op de begraafplaats. 

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

BOORTMEERBEEK FEEST! – ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017  

De ideale manier om op de hoogte te zijn van het vrijetijdsgebeuren in de gemeente is het brengen van een 
bezoekje aan Boortmeerbeek Feest! dat op zondag 3 september 2017 in en rond de sporthal wordt georganiseerd.   

Vanaf 14 uur kan je doorlopend een verenigingenmarkt bezoeken waar een dertigtal lokale verenigingen zichzelf 
en hun werking voorstellen. Maar ook voor kinderen is er heel wat animatie met springkastelen, 
(ballonnen)clowns, grime, enz. 

Kinderen kunnen zich alvast opwarmen en deelnemen aan de kleurwedstrijd met de tekening die je op de 
rugzijde van deze nieuwsbrief vindt. Maak er iets moois van en deponeer jouw tekening in de bus die je tijdens 
Boortmeerbeek Feest! in de centrale gemeentelijke infotent kan vinden. En natuurlijk is er een leuke prijs voor 
verschillende leeftijdscategorieën. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (T 015/51 11 45 – vrijetijd@boortmeerbeek.be). 
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ZOMERS WINKELEN IN HEVER – MAANDAG 4 SEPTEMBER 2017 

Ook op maandag 4 september 2017 kan je van 14 uur tot 18 uur op het Heverplein terecht voor ‘Zomers winkelen 
in Hever’. Een reeks handelaars bieden er hun waren te koop aan. Kom er gerust eens een kijkje nemen! 

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

OPENDEURDAG RAVOT- WOENSDAG 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 woensdag 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) 

CURSUSSEN CBE OPEN SCHOOL 

Dagelijks wordt er heel wat van je verwacht: informatie zoeken op het internet, de kinderen helpen met hun 
huiswerk, meepraten in een andere taal…  Je zou dit allemaal graag beter kunnen. Er zijn ook vele toestellen die je 
beter onder de knie wil krijgen: het gebruik van je mobiele telefoon, GPS, tablet, digitaal fototoestel, enz. De 
wereld rondom ons verandert zo snel…. Het is niet altijd gemakkelijk om mee te zijn. Als je vroeger minder kansen 
kreeg, is het soms extra moeilijk om te volgen of bij te blijven.  

Het Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open school houdt daar rekening mee en biedt een reeks cursussen aan 
die je in staat stellen om bij te benen. Deze cursussen worden gegeven tijdens de schoolmaanden. Dus tijdens de 
schoolvakanties is er geen les. Men werkt telkens in kleine groepen van 6 tot 15 personen. De cursussen zijn 
gratis, alleen de kopiekosten moet je betalen. 

Tijdens het schooljaar 2017 - 2018 plant het CBE Open School opnieuw enkele cursussen in de HaBoBIB-vestiging 
van Boortmeerbeek. Je kan je nu al inschrijven voor volgende cursussen: 

 Engels voor beginners - start op maandag 18 september 2017, telkens van 13 uur tot 16 uur. 
 Informatie op het internet – start op donderdag 7 september 2017, telkens van 9.30 uur tot 12.30 uur. 
 Kennismaken met computer en internet – start op donderdag 25 januari 2018, telkens van 9.30 uur tot 12.30 

uur. 

Meer informatie en inschrijvingen: CBE Open School, Verhaegenlaan 5A, 3150 Haacht (T 016/60 75 75 - 
haacht@cbeopenschool.be) 

LET OP VOOR SLUIKSTORTEN MET GROENAFVAL! 

Bij sluikstorten denken we meestal meteen aan zwerfvuil langs de wegen of aan oude matrassen of meubelen die 
op een afgelegen plek worden gedumpt. Maar ook het achterlaten van gemaaid gras of ander tuinafval is een 
vorm van sluikstorten. Grote hoeveelheden groenafval hebben bovendien een nefaste invloed op de kwaliteit van 
de ondergrond. Dat in de omgeving van zo’n sluikstort al snel netels opduiken, illustreert de verzuring van de 
grond die het gevolg is van het sluikstorten. 

De gemeente zal daarom de volgende maanden strenger toezien op deze vorm van sluikstorten. Let op! De 
gemeente heft een belasting van 500,00 EUR indien de gemeentelijke diensten een sluikstort moeten opruimen 
en achterhaald kan worden wie dit afval heeft achtergelaten. Tuinafval hoort thuis in een GFT-container of kan, 
met de juiste aanpak, in een composthoop worden verwerkt.  

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

 

 

 

 

 
 

 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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