
GEMEENTERAAD & OCMW-RAAD  

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 24 september 2018 om 20 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Je kunt de agenda van de gemeenteraad 
ontvangen door je te abonneren op de elektronische nieuwsbrief “Algemeen Nieuws” van de gemeente 
(www.boortmeerbeek.be/nieuwsbrieven). 

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

HERAANLEG STROOIWEIDE BEGRAAFPLAATS BOORTMEERBEEK  

Op de begraafplaats van Boortmeerbeek is het helaas nodig de nieuwe strooiweide opnieuw van gras te 
voorzien. De hitte en droogte hebben de grasmat volledig vernietigd. Dat willen we niet zo laten en zullen 
daarom in de loop van de komende weken nieuwe grasmatten uitrollen. Dit zal gebeuren met het grootste 
respect waarbij de aarde niet verplaatst zal worden. We kiezen voor de aanleg met grasmatten om de 
strooiweide zo snel mogelijk opnieuw open te stellen en meteen een verzorgd uitzicht te bekomen. Wij 
hopen op uw begrip. 

PLANTJESVERKOOP ‘KOM OP TEGEN KANKER’ – DONDERDAG 13 SEPTEMBER, ZATERDAG 15 SEPTEMBER EN ZONDAG 16 

SEPTEMBER 2018  

De jaarlijkse azaleaverkoop ten voordele van ‘Kom op tegen kanker’ kent in Boortmeerbeek een mooie traditie. 
Dit jaar zijn er op 13, 15 en 16 september 2018 verkoopacties gepland op de wekelijkse markt (13 september), 
aan Okay, Carrefour en AD Delhaize (15 en 16 september). Daarnaast doen ook heel wat plaatselijke handelaars 
mee aan dit initiatief. In de loop van de week kan je bij hen terecht voor een azalea. 

We kunnen zeker nog enkele helpende handen gebruiken bij de verkoop van de azalea’s. Laat ons weten welke 
uren jou passen en met hoeveel personen je eventueel kan komen helpen. Dan schakelen wij jou in op één van 
de verkoopstanden. Voor de plantjes, het promotiemateriaal, de badges en de affiches zorgen wij uiteraard. Voor 
alle medewerkers voorzien wij een lunchpakket en een drankje en een ‘Kom op tegen kanker T-shirt’ of batch. 
Geef gerust aan de dienst vrije tijd een seintje indien je wil komen helpen! 

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

BIB EN BABBEL – DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2018 

Heb je zin in een praatje zo nu en dan? Wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Bib & Babbel biedt jou op 
donderdag 13 september 2018 een gezellige plek waar je mensen kan ontmoeten over alle grenzen heen. In 
een ontspannen sfeer komen we van 14.30 uur tot 16.30 uur samen in het HaBoBIB-vestiging van Haacht 
(Verhaegenlaan 5) en praten in het Nederlands over allerlei thema's. Kom gewoon binnen, neem een drankje, 
luister of vertel. 

Interesse? Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Bib & Babbel is een organisatie in samenwerking 
met het OCMW Haacht. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

WIELERWEDSTRIJD PRIMUS CLASSIC IMPANIS-VAN PETEGEM - ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2018  

Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van de Primus Classic Impanis - Van Petegem, een 
wielerwedstrijd met een uitgebreid internationaal deelnemersveld. De finishlijn van deze wedstrijd, met start in 
Brakel, ligt aan de brouwerij Haacht aan de Provinciesteenweg. De aankomst is voorzien rond 16.30 uur.  

De erelijst spreekt boekdelen met o.a. André Greipel, Sep Vanmarcke, Greg Van Avermaet, Fernando Gaviria 
en Matteo Trentin op het hoogste schavot in één van de voorgaande edities. Vanaf 2015 heeft de UCI deze 
wedstrijd dan ook bevorderd naar een wedstrijd 'Hors Categorie' (1 HC van de Europe Tour). 

Wielertoeristen kunnen deze dag zelf deelnemen aan de Primus Classic Cyclo, georganiseerd door Golazo. Je hebt 
de keuze uit vier afstanden: 123 km, 97 km, 60 km en een familietocht van 22 km.  

Meer informatie: www.sport.be/primusclassic/2018 
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INFOAVOND DUURZAAM BOUWEN ROND ENERGIEZUINIG VERWARMEN – DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018  

Waar hou je rekening mee als je een verwarmingsketel vervangt? Deze sessie geeft meer inzicht in de werking 
van een verwarmingsinstallatie en haar onderdelen. Je krijgt een overzicht van warmtepompen en ketels op 
verschillende energiebronnen en onder welke voorwaarden je ze efficiënt toepast. Verder bekijken we een 
optimale regeling van het volledige systeem en de koppeling met sanitair warm water. 

Deze infoavond vindt plaats op dinsdag 18 september 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Deelname is gratis maar vooraf even inschrijven is wel wenselijk. Deze infoavond komt tot 
stand in een samenwerkingsverband tussen het Steunpunt Duurzaam Bouwen van de Provincie Vlaams-
Brabant, Vormingplus Oost-Brabant en de gemeente Boortmeerbeek. 

Inschrijven: https://www.vormingplusob.be/infosessie-wat-doe-je-als-jouw-oude-verwarmingsketel-aan-
vervanging-toe-2#block-webform-client-block-212 

INFOAVOND ‘VERLIEST JOUW DAK OOK WARMTE? VAN THERMOGRAFIE NAAR EEN ENERGETISCHE RENOVATIE’ –  
DINSDAG 18 SEPTEMBER 2018  

Lang niet iedereen weet hoe het met het dak van zijn woning is gesteld. Nochtans verliest een woning tot 30 
procent van haar warmte via het dak. Een slecht geïsoleerd dak zorgt voor een onnodig hoge energiefactuur 
en een onnodig grote CO2-uitstoot. 

In samenwerking met Interleuven liet de gemeente in januari dit jaar een thermografische luchtfoto maken 
van het hele grondgebied. Deze luchtfoto brengt alle warmteverliezen vanuit de lucht in kaart. De 
thermografische gegevens worden nadien verwerkt tot een kaart met een classificatie van het warmteverlies 
in zes duidelijke kleuren. Op deze manier krijgt iedereen een duidelijk beeld van de eigen woning.  

Je kan samen met een specialist op dinsdag 18 september 2018 van 20 uur tot 22 uur in het gemeentehuis 
de resultaten van het dak van jouw woning bekijken. Kan je niet op 18 september 2018? Geen nood. Je kan 
een afspraak maken met het woonloket om op een later moment langs te komen of je kan langskomen op 
één van de extra infomomenten van Interleuven om de foto te komen bekijken. Er zullen extra 
infomomenten plaatsvinden op maandag 24 september, maandag 1 oktober en maandag 8 oktober, telkens 
van 18 uur tot 20 uur. 

Meer informatie: woonloket@boortmeerbeek.be – T 0496/25 85 29 

STRAPDAG – VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018 

Op vrijdag 21 september 2018 is het weer ‘Strapdag’, een dag waarop de auto aan de kant blijft staan. Deze 
dag gaan duizenden kinderen over gans Vlaanderen stappend of trappend naar school. Dat zorgt voor minder 
auto’s aan de schoolpoorten en in de schoolomgeving. Goed voor de veiligheid van iedereen en goed voor 
het milieu. 

Ook in onze gemeente nemen alle scholen deel aan dit initiatief. Wees die dag dus extra voorzichtig als je 
toch met de wagen door de gemeente rijdt!   

KERMIS BOORTMEERBEEK – VANAF ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018 

De kermis in het centrum van Boortmeerbeek kan worden bezocht op zaterdag 22 september, zondag 23 
september, maandag 24 september, zaterdag 29 september, zondag 30 september 2018 en maandag 1 oktober 
2018. Tijd genoeg dus om de ongeveer twintig deelnemende kramen eens uit te proberen. 

Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 22 september 2018 vanaf 19.30 uur op de parking van het gemeentehuis 
genieten van gratis optredens. Ook dit jaar zijn onze lokale groepen Partydust DC en Silicon Carne van de partij. 
Mis het niet! 

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

INTERACTIE KINDERVOORSTELLING SP@T – WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2018 

Als de kat van huis is en de koe door het bos de bomen niet meer ziet, vliegt Pika er als een hazewind 
vandoor... SP@T is een knotsgekke interactieve-muzikale-voorstelling boordevol humor. Via allerlei muzische 
avonturen neemt Pika, een kleurrijke junglevogel, jullie mee op reis naar het geheimzinnige eiland SPAT ofwel 
het 'Land der Spreekwoorden en Zegswijzen'. Deze leuke activiteit vindt plaats op woensdag 26 september 
2018 van 14.30 uur tot 15.15 uur in de HaBoBIB-vestiging van Boortmeerbeek. Interesse in deze interactie 
voorstelling die bedoeld is voor kinderen vanaf de 2e graad van de lagere school? Schrijf dan snel in! 
Deelname is gratis. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 
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TENTOONSTELLING ‘NOOIT MEER OORLOG HERDENKEN’ – MAANDAG 24 SEPTEMBER TOT EN MET VRIJDAG 5 OKTOBER 2018 

De voorbije vier jaar werd de Eerste Wereldoorlog uitvoerig herdacht. Komt er nu een einde aan het 
herdenken van de Grote Oorlog? Heeft oorlogsherdenking überhaupt wel zin? Kan de herinnering aan oorlog 
de vredesgedachte aanwakkeren? Wie zijn de winnaars en verliezers van het herdenkingstoerisme? 

In deze tentoonstelling, uitgegeven door deMens.nu, wordt het herdenken van de Eerste Wereldoorlog 
belicht aan de hand van kritische vragen bij sfeervolle foto's van Patrick Goossens. Interesse? Iedereen is 
welkom op de opening op maandag 24 september 2018 om 19u00 in de HaBoBIB-vestiging van Haacht 
(Verhaegenlaan 5). Deze tentoonstelling die tot stand komt in samenwerking met de Humanistisch-
Vrijzinnige Vereniging (HVV) en de vzw Uitstraling Permanente Vorming (UPV is tot en met 5 oktober 2018 
gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van de bibliotheek van Haacht. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

VOORLEESMOMENT – ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018  

Wie houdt er niet van voorlezen? Schuif gezellig aan en laat je meevoeren door grappige, spannende en 
ontroerende verhalen. Mama en papa mogen meeluisteren of intussen zelf boeken kiezen of de krant lezen. 
Interesse? Je hoeft niet vooraf in te schrijven, schuif op zaterdag 29 september 2018 tussen 10.30 uur en 11 
uur gewoon aan in de HaBoBIB-vestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) en geniet. Iedereen is welkom en 
deelname is gratis. 

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 

SCHOLENVELDLOOP – DINSDAG 2 OKTOBER 2018  

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 

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

LEZING ‘TYPISCH TIENERS’ – MAANDAG 15 OKTOBER 2018  

Tijdens de tienerjaren van je kroost kan het er pittig aan toegaan. Er komt in een recordtijd zó veel op je af, 
dat je misschien af en toe het noorden kwijtraakt. Sarah Van Gysegem schrijft als redacteur van BOTsing al 
zestien jaar over de opvoeding van tieners en mocht al deze ervaringen bundelen in het pedagogisch 
handboek 'Typisch Tieners'. Nu is er de lezing en dit op maandag 15 oktober 2018 in Ravot (Ravesteinstraat 
84). De lezing start om 20 uur maar wie de gelegenheid te baat wil nemen om beter kennis te maken met 
Ravot is er welkom vanaf 19.30 uur. Deelname is gratis maar vooraf even inschrijven is wel wenselijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: ravot@ocmwboortmeerbeek.be 

WEDSTRIJD ‘BOOM JE BUURT’ 

Bomen en hagen geven kleur aan je tuin. Een klimplant brengt leven in je straat. In groene buurten wonen 
blije mensen. Én dieren, want als alle tuinen samen één groot groen lint vormen, is dat goed voor de natuur. 
Maar ook voor het klimaat. Tijd dus om jouw straat of wijk (nog meer) in het groen te steken! 

De provincie helpt jou. Met advies op maat van een tuinexpert. Wat moet je daarvoor doen? 

1. Vorm met minstens vijf buren (op vijf verschillende adressen) een plantgroep. 
2. Denk na over een datum waarop jullie samen de tuinexpert van de provincie kunnen ontvangen. Hou 

drie mogelijke momenten vrij in jullie agenda’s. 
3. Schrijf jouw groep tussen 1 en 30 september 2018 in op www.vlaamsbrabant.be/boomjebuurt Geef de 

namen en adressen op van jezelf en al je medeplanters. Vul ook de drie data (tussen 1 oktober en 31 
december 2018) in waarop jij de tuinexpert kan ontvangen. 

4. Zorg dat je bij de eerste vijftien inschrijvers bent. 

En daarna? Tussen 1 oktober 2018 en 31 maart 2019 organiseer je een plantdag. Voor plantgoed zorg je zelf. 
Neem foto’s, maak filmpjes, schrijf jouw verhaal neer en bezorg alles aan de provincie. Uit de inzendingen 
kiezen zij de boomjebuurtactie met de meeste aanplanten en medeplanters. Hoe origineler je het allemaal 
aanpakte, hoe meer kans je maakt om het tuinfeest ter waarde van 500,00 EUR in de wacht te slepen. 
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De spelregels vind je op www.vlaamsbrabant.be/boomjebuurt. Heb je een vraag of geraak je niet uit een 
tuinprobleem? Klop dan gerust aan bij het Provinciaal Steunpunt Tuinen: www.vlaamsbrabant.be/steunpunt-
tuinen. Een team van experten staat klaar met handige tuintips én een antwoord op maat. 

‘Leve de tuin. Volop genieten van jouw stukje groen’ is een campagne van de provincie Vlaams-Brabant.  

Meer informatie: www.vlaamsbrabant.be/levedetuin 

SLA JE SLAG TIJDENS DE SAMENAANKOOP ‘BEHAAG JE TUIN’ 

De regionale landschappen van Vlaams-Brabant organiseren een samenaankoop van inheems gemengde 
hagen, heggen, houtkanten en hoogstam(fruit)bomen voor tuinen. Bestel tussen 1 september en 31 oktober 
2018 je plantgoed op www.behaagjetuin.be. Je bestelling haal je af op zaterdag 8 december op een nog mee 
te delen verdeelpunt. 

GEEN EXTRA KOSTEN MEER VOOR ELEKTRONISCHE BETALINGEN! 

Goed om weten is dat sedert 9 augustus 2018 niemand nog extra kosten mag aanrekenen voor elektronische 
betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Dit verbod om extra kosten aan te 
rekenen, geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet. 
Een animatievideo en een artikel die deze nieuwe regels toelichten vind je op: 
http://news.economie.fgov.be/167741-geen-toeslag-meer-voor-betalen-met-de-kaart  

Dit verbod geldt voor alle betalingen met de kaart en dus ook voor vrije beroepen, openbare diensten en 
andere organisaties. 

MAAK VAN DE BROODDOZEN VAN JE KROOST GEZONDE SCHATTEN! 

Kinderen brengen veel tijd door op school. Ze hebben energie nodig om te leren en te spelen. Een gezonde 
brooddoos zorgt daarvoor. Wat zit er in zo’n brooddoos? 

1. Ga voor bruin brood. Daarin zitten veel gezonde vezels. Eet je kind niet graag bruin brood, kies dan voor 
een bruine en witte boterham met beleg ertussen. 

2. Smeer een beetje margarine op het brood. Kies voor zachte smeervetten. In margarine zitten goeie 
vetten. Die zijn nodig voor de ontwikkeling van je kind.  

3. Kies voor de helft van de boterhammen hartig en de helft voor zoet beleg. 

Hartig beleg, dat is 
- Mager vleesbeleg:  kippenwit, kalkoenham, hesp, gerookt vlees... verwijder de vetrandjes  
- Kaas: harde kazen in sneetjes of in blokjes, smeerkaas of mozzarellabolletjes, platte kaas… 
- Ei: een hardgekookt eitje of een omeletje, 1 keer per week, kan ook als variatie.  
Snij er wat verse kruiden of groentjes bij. 
Groenten: bij hartig beleg zijn verse groenten en tuinkruiden lekker en gezond: sla, snoeptomaatjes, 
worteltjes, komkommer, radijsjes, peterselie, basilicum of tuinkers… 
Zoet beleg, dat is niet alleen confituur, stroop, vruchtenhagelslag, honing… maar ook fruit tussen de 
boterham. 

Pimp de boterhammen én de brooddoos! Mag het wat meer zijn? Maak een grappig figuur of snij het brood 
in vierkantjes en steek ze afwisselend aan een stokje met groenten. Of snij de boterhammen ook eens in 
tipjes, reepjes, rondjes… Maak daarnaast een leuke brooddoos. Voeg een briefje of een mooie servet toe, 
teken een gezichtje of laat je kind zelf een brooddoos kiezen. 

 

 

 

 Het college van burgemeester en schepenen  

De algemeen directeur, 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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