
_____________________________________________________________________________________ 

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 EN OCMW-RAAD 

Na enkele ‘digitale’ gemeente- en OCMW-raden zijn er op maandag 28 september 2020 vanaf 20 uur terug 
bijeenkomsten van de gemeente- en OCMW-raad in de raadzaal van het gemeentehuis. Uiteraard moeten in 
het kader van de algemene coronamaatregelen hierbij de afstandsregels worden gerespecteerd. 

Geïnteresseerden kunnen de gemeente- en OCMW-raad bijwonen. Dit zal omwille van organisatorische 
redenen wel vanuit de hall op de eerste verdieping gebeuren. Wie er bij wil zijn, kan zijn stoel reserveren via 
secretariaat@boortmeerbeek.be. 

PLANTJESWEEKEND ‘KOM OP TEGEN KANKER’ – OOK IN CORONATIJDEN! 

Op 18, 19 en 20 september 2020 was zoals elk jaar het plantjesweekend voor ‘Kom op tegen Kanker’ gepland.  
Maar helaas, hoe microscopisch klein het coronavirus ook is, grote gevolgen heeft het. Zo ook voor het 
plantjesweekend. Dit jaar komt er geen traditionele verkoop met vrijwilligers. De plantjesverkoop zal volledig 
online gebeuren. 

Niet te lang getreurd want er is ook goed nieuws: het plantjesweekend gaat dus wel door. Iedereen kan, tot 
20 september 2020, een plantje kopen via https://shop.plantjesweekend.be/.   

De betaling gebeurt online. Mensen kunnen hun azalea daarna afhalen in het gemeentehuis (tussen 21 en 
30 september), bij een Aveve-winkel (tussen 26 en 30 september) of thuis laten leveren.  Met de opbrengst 
realiseert ‘Kom op tegen Kanker’ broodnodige steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun 
naasten. 

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

TRIATLON DOMEIN HOFSTADE – ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 

Op zondag 20 september 2020 organiseert het SP&O-Simac Triatlonteam Mechelen een nieuwe editie van 
hun Mechelse triatlon. Ditmaal in een nieuw jasje met een nieuwe locatie en een (door corona) gewijzigd 
programma met meerdere wedstrijden voor zowel jeugd-, recreatie- als topsport. 

Dit jaar werkt triatlonclub SP&O samen met het domein Sport Vlaanderen in Hofstade. De verschillende 
partners willen op die manier een topevenement in een groeiend sportsegment verankeren in het domein. 

Op zondag 20 september 2020 zullen 200 triatlontoppers het beste uit zichzelf halen in de grote vijver en 
langs de Molenheidebaan/Trianondreef en het jaagpad langs het kanaal Leuven-Dijle. Daarom zal vanaf 8 uur 
tot 17 uur de Molenheidebaan/Trianondreef afgesloten zijn voor alle verkeer en wordt een omleiding 
voorzien. 

Meer informatie : https://www.triatlonmechelen.be/. 

VACATURES 

In de loop van volgende weken lanceert het gemeentebestuur een hele reeks aanwervingen.  Meer concreet 
zijn er vacatures voor volgende functies: 
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 omgevingsambtenaar (stedenbouwkundige) (statutair/A1-3) 

 deskundige dienst burgerzaken/lokale economie (contractueel/B1-3) (halftijds) 

 deskundige infrastructuur (contractueel/B1-3)   

 deskundige gebouwen (contractueel/B1-3).            

 deskundige uitvoeringsdienst (contractueel/B1-3).  

 deskundige financiën (contractueel/B1-3) 

 administratief medewerker ruimtelijke ordening (contractueel/C1-3) 

 administratief medewerker technische dienst (contractueel/C1-3) 

 medewerker dienst gezinszorg (contractueel/C1-3) 

 medewerker dienst poetshulp (contractueel/C1-3) 

 begeleider Ravot (contractueel/C1-3) (halftijds). 

Wil je op de hoogte blijven van de precieze aanwervingsprocedure, arbeidsvoorwaarden, enz., kijk dan 
regelmatig op https://www.boortmeerbeek.be/vacatures-3. Meer informatie kan je ook krijgen via 
info@boortmeerbeek.be. 

KERMIS BOORTMEERBEEK – ZATERDAG 26 SEPTEMBER, ZONDAG 27 SEPTEMBER EN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2020 

Tijdens het vierde weekend van september wordt van oudsher kermis gevierd in Boortmeerbeek. Het 
gemeentebestuur wil deze traditie in stand houden en nodigde de kermiskramers uit om ook dit jaar naar 
Boortmeerbeek af te zakken. 

Uiteraard moeten we afwachten hoeveel standhouders op deze uitnodiging zullen ingaan. Dit betekent o.a. 
dat er een aparte in- en uitgang zal zijn, een maximum aantal personen tegelijk de kermis kan bezoeken, enz. 
Maar ondanks deze maatregelen zal het kermisplezier verzekerd zijn. 

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

INFOSESSIE ‘ZORGELOOS VERHUREN’ – DINSDAG 29 SEPTEMBER 2020 

Waar moet ik rekening mee houden als ik een woning wil verhuren? Dat is een vraag waar veel potentiële 
verhuurders mee worstelen. Sinds dit jaar moet je ook rekening houden met enkele bijkomende 
verplichtingen om een woning te mogen verhuren. 

De intergemeentelijke woonprojecten ‘Wonen aan de Dijle Zuid’ en ‘ Wonen aan de Dijle Noord’ organiseren 
daarom, in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor Spit en de sociale huisvestingsmaatschappijen 
SWal en Volkswoningbouw, een gratis infosessie over verhuren. 

De volgende onderwerpen zullen tijdens deze infosessie onder meer aan bod komen: de Vlaamse 
woningkwaliteitsnormen, het nut van de registratie van een huurcontract, de energienormen, het 
conformiteitsattest, de huurschatter, soorten huurcontracten, premiemogelijkheden voor energie-
besparende ingrepen,… Ook de nood aan betaalbare huisvesting en de voordelen van verhuren via een 
sociaal verhuurkantoor zullen toegelicht worden. 

Deze infosessie vindt plaats op dinsdag 29 september 2020 om 19.30 uur in de polyvalente zaal van het GC 
Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 

Neem contact op met het woonloket voor meer informatie hierover. Deelname aan de infosessie is gratis, 
maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan via het woonloket (woonloket@boortmeerbeek.be) 
of T 0496/25 85 29).  Gelieve volgende gegevens mede te delen: naam, aantal personen, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. 

KIJK IK FIETS! – ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 

Op zaterdag 3 oktober 2020 organiseert de sportregio Noord van 14 uur tot 16 uur ‘Kijk, ik fiets’ aan de 
sporthal van Haacht (Dijkstraat 1, 3150 Haacht) Deze les legt zich toe op kinderen die reeds vlot kunnen 
fietsen met steunwieltjes of met een loopfiets. Het is de bedoeling dat je jouw kind leert fietsen zonder 
steunwieltjes en dit met behulp van enkele nuttige tips van ervaren monitoren en met de actieve begeleiding 
van ouders. 
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De les gebeurt met de eigen fiets. Zet het zadel laag genoeg zodat jouw kind met de voeten aan de grond 
kan. Verwijder de steunwieltjes en de poppenhouders. Pomp de banden op en zorg dat de ketting in orde is. 
Breng je eigen fietshelm mee. Een actieve begeleiding van een volwassene per kind is noodzakelijk. Sportieve 
schoenen zijn hierbij aangewezen. 

Aan deze sessie kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De deelnameprijs voor ‘Kijk, ik fiets!’ bedraagt 
5,00 EUR. 

Meer informatie en inschrijvingen: https://reservaties.haacht.be/ 

DE BEWEEGROUTE HELPT JE MEER TE BEWEGEN 

Wil je meer bewegen? Fitter lijf? Een betere gezondheid en meer energie? Voortaan kan je de beweegroute 
doen aan de Finse piste rond de sporthal van Boortmeerbeek. 

Je vindt er bordjes met eenvoudige oefeningen om je uithoudingsvermogen, evenwicht en kracht te trainen. 
De oefeningen zijn gemakkelijk en leuk. Bovendien kan je ze uitvoeren op je eigen niveau. In deze rustige, 
natuurlijke omgeving worden de oefeningen nog fijner als je ze samen met vrienden of familie doet. Plezier 
verzekerd en dat fittere lijf krijg je er gratis bij. 

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

HEROPSTART ACTIVITEITEN HABOBIB 

Ook voor de bibliotheek is het in coronatijden niet makkelijk werken. De bib zelf bezoeken om een boek te 
ontlenen kan alweer een tijdje, uiteraard met respect voor de nodige veiligheidsmaatregelen. En gelukkig 
kunnen nu ook een reeks activiteiten opnieuw starten. Een overzicht hiervan vind je via 
https://habobib.bibliotheek.be/documents/activiteiten.xml?lang=nl. 

RESERVEER JOUW GRATIS RAILPASS! 

In het kader van de relance na de coronacrisis kan al wie ouder is dan 12 jaar een gratis Railpass bekomen. 
Deze Railpass is goed voor twee gratis enkele treinritten per maand vanaf 5 oktober 2020 tot en met 31 
maart 2021. Wie een Railpass wil bekomen, kan deze aanvragen via https://www.hello-belgium.be/#nl. 

GEEN ROZE VUILNISZAKKEN MEER VANAF 1 MAART 2021 

We kondigden het in de vorige nieuwsbrief al aan, maar herhalen dit nog graag een keer: vanaf 1 maart 2021 
voert EcoWerf de nieuwe blauwe pmd-zak in. De bekende blauwe kleur van de pmd-zak blijft, alleen de 
inhoud wijzigt. De ‘P’ van pmd staat dan niet meer voor ‘Plastic flessen en flacons’ maar voor ‘Plastic 
verpakkingen’. Daarom haalt EcoWerf de roze zak vanaf 1 maart 2021 niet meer op. Ook op de 
recyclageparken wordt de roze zak vanaf 1 maart 2021 niet meer aanvaard. Heb je voor 1 maart 2021 nog 
roze zakken nodig? Koop dan niet meer dan één rol tegelijk. 

De nieuwe blauwe zak zal je nog steeds kunnen kopen in het gemeentehuis en in verschillende winkels. 
Omdat alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, kan je jouw voorraad ‘oude pmd-zakken gebruiken tot je 
een nieuwe rol pmd-zakken nodig hebt. 

Tot de nieuwe pmd-zak er is, volg je gewoon de geldende sorteerregels voor pmd en de roze zak. Zachte 
plastics zoals plastic verpakkingen, yoghurtpotjes en champignonbakjes horen tot einde februari 2021 nog 
niet thuis in de pmd-zak maar wel in de roze zak. In de pmd-zak horen voorlopig enkel plastic flessen en 
flacons, metalen verpakkingen en drankverpakkingen thuis. 

BE-ALERT: METEEN VERWITTIGD BIJ EEN NOODSITUATIE 

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente 
willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een 
nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. 

Be-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een 
noodsituatie. Dankzij Be-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken 
een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners 
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snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, 
direct van de bron. 

Be-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via 
een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. Be-Alert heeft voldoende capaciteit 
om een groot aantal inwoners via verschillende kanalen tegelijkertijd  op de hoogte te stellen. 

Een bericht van Be-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister 
van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel 
belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers 
registreren. Je woont in Boortmeerbeek en werkt in Brussel? Registreer beide adressen en je blijft steeds op 
de hoogte. 

Bij een grote noodsituatie kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek 
aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden 
als je een dagje aan zee of in de Ardennen bent of een uitstap maakt naar Planckendael. 

Inschrijven is volledig gratis. Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be/nl. Vul het 
inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in! 

BEHAAG JE TUIN MET STREEKEIGEN PLANTEN 

85 % van de Vlaams-Brabanders heeft een tuin. Grote kans dus dat jij er ook één hebt. Dan is de 
samenaankoop ‘Behaag je tuin’ misschien iets voor jou. Want jouw tuin, hoe groot of klein ook, kan al een 
verschil maken voor natuur en klimaat. Hoe? Plant een boom, haag of klimplant. Samen zorgen we zo voor 
meer groen.  

De regionale landschappen van Vlaams-Brabant garanderen je kwalitatief streekeigen plantgoed aan een 
goede prijs. Het aanbod is gevarieerd. Je kan kiezen uit gemengde pakketten voor hagen, heggen, houtkanten 
en bosranden. Maar ook voor hoogstamfruitbomen, loofbomen en knotwilgen. Alle informatie over 
pakketten en boomsoorten vind je op www.behaagjetuin.be. Ook de milieudienst kan je wegwijs maken. 

Hoe bestellen ? Online tot en met 31 oktober 2020 via www.behaagjetuin.be.  

Het bestelde plantgoed haal je af op het gemeentelijk verdeelpunt aan de gemeentelijke loods, 
Mechelsebaan 37, 3190 Boortmeerbeek. De precieze datum waarop het plantgoed zal kunnen opgehaald 
worden, zal aan elke deelnemer individueel gemeld worden. 

Meer informatie & advies: Regionaal Landschap Dijleland (T 016/40 85 58 – e-mail : info@rld.be). 

HEB AANDACHT VOOR ZWERFVUIL! 

De laatste weken ontving het gemeentebestuur opvallend veel meldingen over zwerfvuil. Om welke reden 
dan ook, behoorlijk wat inwoners en/of passanten gingen de voorbije periode minder zorgvuldig om met de 
verwerking van hun afval. 

Daarom een warme oproep aan alle inwoners: werp afval niet op straat maar deponeer dit in een 
vuilnisbak of steek het thuis in de juiste afvalcontainer of vuilniszak. 

 

 

 

  

 

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 

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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