
_____________________________________________________________________________________ 

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. 

ROMMELMARKT – DONDERDAG 15 AUGUSTUS 2019 

Op donderdag 15 augustus 2019 vindt opnieuw de jaarlijkse rommelmarkt plaats in het centrum van 
Boortmeerbeek. Deze markt met ongeveer 800 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 Bredepleinstraat), Wespelaarsebaan (tot 
aan AD Delhaize) en Bredepleinstraat van aan kruispunt met Vosweg tot aan kruispunt Bredepleinstraat met 
Beringstraat. 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. Let op! Dit parcours is lichtjes gewijzigd in vergelijking met vorig jaar. 

Door 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: 

 Aststraat - parking station (80 plaatsen)  

 Audenhovenlaan – pleintje (30 plaatsen); 

 Beringstraat - parking gemeentelijke basisschool (75 plaatsen) 

 Leuvensesteenweg 207 – De Broodjesbank (8 plaatsen) 

 Leuvensesteenweg 236 – NV Vertommen (15 plaatsen) 

 Leuvensesteenweg 263 B – Maxi Zoo (30 plaatsen) 

 Leuvensesteenweg 285 – Erdelo (10 plaatsen) 

 Leuvensesteenweg 381 – C&A (50 plaatsen) 

 Meerbemdweg – KRC Boortmeerbeek (30 plaatsen) 

 Rijmenamsebaan – begraafplaats Boortmeerbeek (60 plaatsen) 

 Sportveldweg 6 – sporthal (100 plaatsen) 

 Wespelaarsebaan 126 - parking AD Delhaize (150 plaatsen + WC - 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 en verkeerd geparkeerd staan. 

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 –  vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

VLAANDEREN ZINGT! OP 15 AUGUSTUS 2019 IN BOORTMEERBEEK. VOORZANGERS GEZOCHT! 

Op donderdag 15 augustus 2019 komt Vlaanderen Zingt! naar Boortmeerbeek. Aansluitend op de jaarlijkse 
rommelmarkt zal er vanaf 16 uur op de parking aan het gemeentehuis een serieus feestje worden gebouwd. 
Onder het motto 'Mensen verbinden door samen te zingen' zal Vlaanderen Zingt ook in de zomer van 2019 weer 
door Vlaanderen trekken om jullie massaal aan het meezingen te krijgen.  
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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 belegd om de stemmen alvast een 
beetje te smeren. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@boortmeerbeek.be. 

PETANQUETORNOOI – ZONDAG 18 AUGUSTUS 2019 

Graag brengen we nog een keertje het petanquetornooi onder de aandacht dat de gemeente op zondag 18 
augustus 2019 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 16 augustus 2019. 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 –  vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

VOETBAL – BEKER VAN BOORTMEERBEEK – VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019 

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 23 augustus 2019 op het terrein van KRC 
Boortmeerbeek aan de Meerbeemdweg. De aftrap is voorzien om 19 uur en de inkom is gratis. 

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

HERDENKING SLAG VAN SCHIPLAKEN – ZONDAG 25 AUGUSTUS 2019 

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 25 
augustus 2019 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). 

INFODAG CBE OPEN SCHOOL – DINSDAG 27 AUGUSTUS 2019 

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: jouw computer, tablet en/of smartphone. De wereld rondom 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. CBE Open School 
houdt daar rekening mee! 

Cursussen 2019 – 2020 : 

- Engels of Frans: de eerste stappen    - Aan de slag met computer of tablet 
- Internet en apps      - Van foto tot fotoproduct 
- Kopen en betalen op het internet    - Veilig op de computer 
- Sociale Media      - Gezond leven 
- Slim op weg met kaart en openbaar vervoer  - Zelfzeker lezen en schrijven 

We werken telkens in kleine groepen van 6 tot 15 personen. De meeste cursisten betalen geen inschrijvingsgeld. 
Er zijn echter een paar uitzonderingen. Tijdens een gesprek bekijken we wat je al kan of wat je nog wil leren.  

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op infodag van CBE Open School die plaatsvindt op dinsdag 
27 augustus 2019 tussen 10 uur en 18 uur bij CBE Open School, Verhaegenlaan 5A te 3150 Haacht (boven 
HaBoBIB). 
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Meer informatie: CBE Open School (T 016/60 75 75 - haacht@cbeopenschool.be)  

BOORTMEERBEEK FEEST! – ZONDAG 1 SEPTEMBER 2019 

Ook dit jaar is er opnieuw Boortmeerbeek Feest! Op zondag 1 september 2019 zullen in en rond de sporthal tal 
van verenigingen uit de gemeente zichzelf en hun werking beter bekend maken. Naast deze verenigingenmarkt 
die doorlopend plaatsvindt, zijn nog heel wat activiteiten en toonmomenten ingepland. Kijk vanaf 25 augustus 2019 
voor het uitgebreide programma en uur schema op www.boortmeerbeek.be. Ook aan de allerkleinsten is gedacht. 
Met de kinderanimatie en springkastelen gaan zij zich zeker niet vervelen. Om dan nog te zwijgen over de verschillende 
lekkere hapjes die er te proeven zullen zijn! 

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

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL – INSTAPPEN IN DE KLEUTERSCHOOL 

Kleuters mogen voor het eerst naar school gaan wanneer zij 2 jaar en 6 maanden jong zijn. Zij moeten die leeftijd 
bereikt hebben op één van de vaste ‘instapdagen’, die de overheid heeft vastgelegd: op de 1ste schooldag van 
september, na de herfst- en kerstvakantie, op de eerste schooldag van februari en op de eerste schooldag na de 
krokus-, paas- en hemelvaartvakantie. 

De volgende ‘instapdagen’, waarop de peuters hun eerste stapjes mogen zetten in het ‘instapklasje’ 
(peuterklasje, kapoenenklasje,...) zijn :  

 maandag 2 september 2019 (na zomervakantie), kinderen geboren vóór 3 maart 2017, 

 maandag 4 november 2019 (na herfstvakantie), kinderen geboren vóór 5 mei 2017, 

 maandag 6 januari 2020 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 7 juli 2017, 

 maandag 3 februari 2020 (teldag), kinderen geboren vóór 4 augustus 2017, 

 maandag 2 maart 2020 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 3 september 2017, 

 maandag 20 april 2020 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 21 oktober 2017, 

 maandag 25 mei 2020 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 26 november 2017, 

 dinsdag 1 september 2020 (na zomervakantie), kinderen geboren vóór 2 maart 2018, 

 maandag 9 november 2020 (na herfstvakantie), kinderen geboren vóór 10 mei 2018, 

 maandag 4 januari 2021 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 5 juli 2018, 

 maandag 1 februari 2021 (teldag), kinderen geboren vóór 2 augustus 2018, 

 maandag 22 februari 2021 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 23 september 2018, 

 maandag 19 april 2021 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 20 oktober 2018, 

 maandag 17 mei 2021 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 18 november 2018. 

U kunt de eerstvolgende instapdag van uw kleuter ook berekenen met deze rekenmodule: 
http://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter. Is uw kleuter reeds drie jaar of ouder, 
dan moet u geen rekening houden met de instapdata. 

Op de volgende dagen, van 18.30 uur tot 19.30 uur vindt een openklasavond plaats in de kleuterschool van de 
Gemeentelijke Basisschool, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek :  

 woensdag 16 oktober 2019 

 woensdag 11 december 2019 

 woensdag 12 februari 2020 

 woensdag 13 mei 2020 

De jaarlijkse Opendeurdag voorafgaand aan het schooljaar 2019-2020 is op donderdag 29 augustus 2019 van 
18 uur tot 19 uur. 

Alle belangstellende ouders en hun peuters zijn op de opendeur- en op de openklasavonden welkom voor een 
vrijblijvende kennismaking. Of om de ‘grote dag’ voor te bereiden ! Ook een afspraak op andere dagen is mogelijk 
(secretariaat-gbs@boortmeerbeek.be – T 015/51 52 79). 

SPORTELDAG BLANKENBERGE – DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019 

Op donderdag 19 september 2019 kunnen alle 50-plussers in een recreatieve sfeer mee gaan sportelen in Blankenberge. 
Men kan er kiezen uit volgende sporten: fietsen, wandelen, petanque, kubbe, minigolf, golfbiljart, vrij bezoek Blankenberge 
en een dropping in Zeebrugge of Den Haan. Het vertrek is om 7.30 uur aan de sporthal. ’s Avonds vertrekt de bus in 
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Blankenberge om 17 uur met de bedoeling om rond 19 uur terug thuis te zijn. De deelnameprijs bedraagt 15,00 EUR 
(deelname, bus, broodjesmaaltijd met soep en verzekering). Inschrijven kan bij de dienst vrije tijd tot 2 september 2019. 

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

LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG: STEL JE KANDIDAAT! 

Het lokaal overleg kinderopvang (afgekort als LOK) is een adviesraad van het OCMW. Het brengt iedereen samen 
die bij de opvang van jonge kinderen is betrokken. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over 
haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. 

Individuele gebruikers van kinderopvangdiensten worden uitgenodigd als stemgerechtigd lid van dit 
adviesorgaan. Woon je in Boortmeerbeek en doe je beroep op een opvangdienst voor kinderen 
(kinderdagverblijf, onthaalouder, buitenschoolse kinderopvang, vakantieopvang gemeente, …)? Stel je dan 
kandidaat als lid van het LOK. 

Schrijf een brief of mail naar Katrien Willekens, voorzitter LOK, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek en dit 
uiterlijk op 13 september 2019. Het LOK komt weer samen op maandag 30 september 2019 om 19.30 u in Hever, 
Heverplein 1. Hopelijk ben je er dan bij! 

Meer informatie over de werking en de bepalingen lees je in het huishoudelijk regelement dat je kan raadplegen 
via https://ocmwboortmeerbeek.be/lokaal-overleg-kinderopvang. 

Meer informatie: OCMW (Katrien Willekens – T 015/50 01 76 – katrien.willekens@ocmwboortmeerbeek.be) 

BESTRIJDING VAN DE LETTERZETTER (SCHORSKEVER) 

De letterzetter (Ips typographus) is een schorskever van zo’n halve centimeter groot, die verzwakte naaldbomen 
dodelijk treft. Vooral fijnsparren zijn een geliefkoosd doelwit van de kever.  Momenteel maakt de letterzetter 
een opmars in Vlaanderen, doordat de voorjaars- en zomerdroogte van de afgelopen jaren fijnsparren sterk 
hebben verzwakt. 

Aangetaste bomen zijn te herkennen aan kleine uitvliegopeningen, boormeel op de stam, geelbruin verkleurde 
boomkruinen, naaldverlies, bezoek van spechten en het afvallen van de bast. De kever wordt Letterzetter 
genoemd omdat de gangetjes die de larven onder de bast maken op de regels uit een boek lijken. 

De bomen sterven af vanaf het moment dat de larven de bast van de bomen hebben gerond. Zodra de larven 
uitkomen, kunnen ze andere bomen aantasten. Om de opmars van de letterzetter te beheersen, is het daarom 
belangrijk dat aangetaste bomen zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarom geldt het advies om aangetaste 
bomen te kappen, en te verwijderen of te ontschorsen. Stormhout en gezonde, vers gekapte bomen kunnen 
eveneens worden verwijderd, zodat ze geen reservoir vormen van waaruit een herbesmetting kan optreden. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar om de letterzetter te bestrijden! Of je een vergunning nodig 
hebt voor het kappen van een alleenstaande boom of bomenrij, kan je navragen bij de dienst ruimtelijke ordening 
(ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be).  

Voor het kappen van bomen in een bos, moet een kapmachtiging worden aangevraagd bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Indien men beschikt over een goedgekeurd bosbeheerplan, moet een kapping van aangetaste 
fijnsparren enkel vooraf per e-mail gemeld worden aan het Agentschap Natuur en Bos (anb@vlaanderen.be). 

Gratis advies over bosbeheer kan aangevraagd worden bij het 'Steunpunt bos': 
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/steunpunt-bos/index.jsp of de 
regionale bosconsulent Pieter Spoelders (pieter.spoelders@vlaamsbrabant.be of T 0471/66 14 73). 

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