
_____________________________________________________________________________________ 

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 is voorzien op 
maandag 21 februari 2022 om 20 uur.  Deze bijeenkomst vindt waarschijnlijk terug plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De wijze waarop hangt uiteraard af van de op dat moment geldende corona-maatregelen.  
In ieder geval kan je de raden thuis vanuit je luie zetel rechtstreeks volgen via het YouTube kanaal van de 
gemeente. De ‘live’ uitzending vind je door ‘gemeentebestuur Boortmeerbeek’ te typen in de zoekbalk. Je hoeft 
je niet te abonneren, maar dat mag uiteraard altijd.   

Meer informatie: secretariaat - 015 51 11 45 – optie 7 – info@boortmeerbeek.be 

START INSCHRIJVINGEN SPORT- SWAP EN THEMAWEKEN PAASVAKANTIE – VANAF MAANDAG 7 MAART 2022 

Ook dit jaar kunnen kinderen en jongeren tijdens de paasvakantie weer naar hartenlust spelen en sporten in 
Boortmeerbeek. De inschrijvingen voor de sport- , SWAP- en themaweken starten op maandag 7 maart 2022 
om 18 uur online via de gemeentelijke webshop: webshopboortmeerbeek.recreatex.be.  De inschrijving is pas 
definitief na betaling van de deelnameprijs. Vroeger inschrijven is niet mogelijk. Gelieve op voorhand een 
account aan te maken zodat het inschrijven vlot kan verlopen op de avond zelf. 
Vanaf 2022 werkt de gemeente Boortmeerbeek samen met Sportpret gcv. De weken zullen hierdoor net iets 
gevarieerder en zotter worden. 

  

Pastorijstraat 2   
Nummer 2 / februari 2022 
 

Maandag 4 tot en met vrijdag 8 april 2022: 

 Sportweek 6-12 jarigen: 
De sportweken zijn omnisportkampen. Vanaf dit jaar komen niet alleen de traditionele sporten aan bod,    
maar ook lasershooting, mountainbike, Mario karts, tumbling en airsoft staan op het programma.  Met  
leeftijdsgenootjes wordt een groep gevormd die van de ene naar de andere sporttak doorschuift. 
Locatie: sporthal Boortmeerbeek 
Kostprijs: 80 EUR 

 Creatief, sport en spel voor 4-5 jarigen:  
Tijdens deze weken organiseren we tal van sport- en speldisciplines afgewisseld met een aantal 
ontspanningsactiviteiten zoals knutselen, tekenen, liedjes zingen, ... 
Locatie: GBS De Klimboom 
Kostprijs: 80 EUR 

 

 

 

 

 

Locatie: Sporthal Boortmeerbeek 

Kostprijs: 80 EUR 

 
 

Maandag 11 tot en met vrijdag 15 april 2022  

 Themaweek 6-12 jarigen ‘dromen’: 
Een week om samen met andere leeftijdsgenoten te knutselen en op een speelse en creatieve manier 
begeleid op ontdekkingstocht te gaan rond het thema ‘dromen’. 
Locatie: GBS De Klimboom 
Kostprijs: 80 EUR 

 SWAP week voor 12-16 jarigen:  
Voor onze tieners werken we dit jaar ook samen met Sportpret gcv. Op het programma staat onder 
andere: mountainbike, avonturentocht, airsoft, skaten, … Kortom: uitdagende activiteiten op maat van 
echte waaghalzen. We gaan ook af en toe met de fiets op uitstap. Daarvoor moet je zelf met de fiets naar 
het sportkamp komen.  
Locatie: sporthal Boortmeerbeek 
Kostprijs: 125 EUR 

 

mailto:info@boortmeerbeek.be
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Praktisch: 

 Wat geef je mee: 
o Boterhammen voor ’s middags en een tussendoortje (koekje en/of fruit, geen snoep). Eén 

koekje wordt voorzien door het gemeentebestuur. 
o Drinkbus met water (bijvullen kan steeds). Eén drankje wordt ’s middags aangeboden door het 

gemeentebestuur. 
o Doe je kinderen kleren aan die tegen een stootje kunnen. 
o Laat waardevolle spullen thuis, bij verlies zijn wij niet verantwoordelijk. 

 Schrijf in alles de naam van je kind. 
 Maak er een goede gewoonte van om je kind vijf minuten voor aanvang van de activiteiten te 

brengen. Zo hoeft je kind niets te missen en kan de dag vlot beginnen! 
 Als je kind ziek is, verwittig je de dienst vrijetijd (vrijetijd@boortmeerbeek.be) of 015 51 11 45 – optie 

5) en bezorg je een doktersattest binnen de zeven kalenderdagen na aanvang van de ziekte. Vermeld 
hierop ook je rekeningnummer, welk kamp en rijksregisternummer. 

 Een fiscaal attest en/of een attest voor het ziekenfonds wordt na de week opgemaakt en doorgemaild.  
 Gelieve op voorhand door te geven via jouw webshop account: 

o als je kind alleen naar huis mag, 
o als iemand anders je kind komt ophalen, 
o als je kind een allergie heeft, 
o als je kind speciale noden heeft. 

 INSCHRIJVINGEN PAAS- EN ZOMERVAKANTIE RAVOT & INFO-EN WENMOMENTEN 

 

Vanaf maandag 7 maart 2022 om 17 uur starten de inschrijvingen voor de 

paasvakantie. 

Vanaf maandag 25 april 2022 om 17 uur starten de inschrijvingen voor de 

zomervakantie. 

Reserveringen gebeuren online via de webpagina www.i-school.be/login. Je kind 

moet wel eerst ingeschreven zijn bij Ravot. 

Meer informatie: Buitenschoolse kinderopvang Ravot – 015 50 06 86 of 
ravot@boortmeerbeek.be 

VACATURES BIJ HET GEMEENTEBESTUUR 

Het gemeentebestuur lanceert opnieuw enkele vacatures. Op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging, 
een aangename werksfeer dicht bij huis? Lees zeker verder! 
 

 1 Teamcoördinator dienst thuiszorg (B4-B5) 

 1 Deskundige Patrimonium (B1-B3) 

 Poetshulp (D1-D3) 

 

 

 

Vooraleer je kind voor de eerste keer wordt 

opgevangen op Ravot, moet je deelnemen aan een 

online infomoment om je kind te registreren.  Hier 

wordt het huishoudelijk reglement en de werking 

van Ravot toegelicht. Het eerstvolgende infomoment 

kan je bijwonen op 14 maart 2022 om 19 uur.  Als je 

kinderen voor de eerste keer naar Ravot komen in de 

zomervakantie dan is 14 maart het laatste 

infomoment waaraan je kan deelnemen. 
 

Ook krijgen kinderen de kans om kennis te maken 

met Ravot tijdens de zogenaamde 

wenmomenten.  Kinderen komen dan samen met 

hun ouders naar de opvang.  We doen een leuke 

activiteit, een rondleiding en laten de kindjes kennis 

maken met de werking van Ravot . Deze momenten 

gaan door op maandagavond van 16.30 tot 17.30 

uur op 7 maart, 2 mei of 30 mei 2022.  

 

 

mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
http://www.i-school.be/login
mailto:ravot@boortmeerbeek.be
https://www.ocmwboortmeerbeek.be/wenmomenten-ravot
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TEAMCOÖRDINATOR DIENST THUISZORG 

 

 

 

DESKUNDIGE PATRIMONIUM 

Wil je meewerken aan een duurzame ontwikkeling en onderhoud van de gemeentelijke openbare ruimte en 

patrimonium in onze gemeente? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

 

 

 

 

 

Functie 
Als deskundige Patrimonium: 

 zal je naargelang jouw ervaring en 
interesses ingezet worden als 
projectleider gebouwen en 
infrastructuur (wegen, voetpaden, …); 

 sta je in voor de opvolging van de 
kleinere en middelgrote uitbestede 
investerings- en onderhoudswerken; 

 ben je de contactpersoon van 
studiebureaus, nutsbedrijven en 
aannemers van werken; 

 verleen je technisch advies aan andere 
diensten en overheden met betrekking 
tot gebouwen; 

 zal je proactief en actief deelnemen aan 
de overlegmomenten binnen het team 
van deskundigen en diensthoofd; 

 werk je beleidsvoorstellen en adviezen 
uit op vlak van openbare werken. 

 

Aanbod 
Als deskundige Patrimonium kom je terecht in een 
boeiende en stabiele werkomgeving met veel 
mogelijkheden en interessante arbeidsvoorwaarden: 

 een voltijdse contractuele aanstelling; 
 een bruto maandloon volgens salarisschaal 

B1-B3;  
 maaltijdcheques (8,00  EUR/dag); 
 gratis hospitalisatieverzekering; 
 terugbetaling fietsvergoeding woon-

werkverkeer; 
 aantrekkelijke vakantieregeling (35 

dagen/jaar); 
 integrale terugbetaling van woon-

werkverkeer met het openbaar vervoer; 
 tweede pensioenpijler. 

 

Functie 
Als teamcoördinator thuiszorg: 

 sta je in voor de organisatie en 
coördinatie van de thuisdiensten, d.w.z. 
gezinshulp en poetshulp; 

 heb je de dagelijkse leiding over 
ongeveer 25 medewerkers; 

 
 

Aanbod 
Als teamcoördinator thuiszorg kom je terecht in een 
aangename, stabiele werkomgeving en tof team met 
doorgroeimogelijkheden en aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden: 

 een 4/5de contractuele aanstelling; 
 een bruto maandloon volgens salarisschaal 

B4-B5;  
 maaltijdcheques (8,00  EUR/dag); 
 gratis hospitalisatieverzekering; 
 terugbetaling fietsvergoeding woon-

werkverkeer; 
 aantrekkelijke vakantieregeling (35 

dagen/jaar); 
 integrale terugbetaling van woon-

werkverkeer met het openbaar vervoer; 
 tweede pensioenpijler. 

 

Voorwaarden 
Je bent minstens in het bezit van een diploma 
van bachelor of daarmee gelijkgesteld, bij 
voorkeur in een jobgerelateerde richting. 
Als je niet over een bachelordiploma beschikt, 
dan kan je alsnog toegelaten worden tot de 
selectieprocedure als je slaagt voor een 
capaciteitstest en relevante beroepservaring 
kan aantonen. 
 

 
 

Voorwaarden 
Je bent minstens in het bezit van een diploma van 
bachelor of daarmee gelijkgesteld, bij voorkeur in een 
jobgerelateerde richting. 
Als je niet over een bachelordiploma beschikt, dan 
kan je alsnog toegelaten worden tot de 
selectieprocedure als je slaagt voor een 
capaciteitstest en relevante beroepservaring kan 
aantonen. 
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POETSHULP 

Voor de dienst poetshulp zijn we ook op zoek naar 
nieuwe medewerkers. Er zijn verschillende vacatures, 
zowel op halftijdse basis als 4/5. De meeste in te vullen 
functies zijn contracten van onbepaalde duur, maar er 
is ook één functie die tijdelijk wordt ingevuld.  
Als medewerker van de poetsdienst help je 
schoonmaken in voornamelijk het natuurlijk 
thuismilieu van de gebruiker. De schoonmaakhulp 
helpt de gebruiker of vervangt hem bij het normaal 
huishoudelijk werk, wanneer hij/zij/het gezin  Dit in 
zoverre de gebruiker of het gezin kan instaan. Je vervult 
je taak met de nodige discretie en bent gebonden aan 
het beroepsgeheim. 

 

OOK JOUW BOOM TELT! 

In 2019 ondertekende de gemeente het 
Bomencharter voor Vlaams-Brabant, waarmee 
ze streven naar 1000 bomen tegen 2024. In 
2021 werd het Lokaal Klimaat en Energiepact 
ondertekend, met als doel één extra boom en 
0,5 meter haag per inwoner tegen 2030.  

Deze aanplantingen kan de gemeente niet 
alleen realiseren. De telling van het aantal 
geplante bomen en hagen vormt een belangrijk 
onderdeel. Graag zouden we nu het aantal geplante bomen en hagen van 2021 kennen.  Heb je in 2021 bomen 
of hagen aangeplant in je tuin of een ander perceel in Boortmeerbeek? Geef dan de locatie, de soort(en) en het 
aantal (of de lengte als het gaat om een haag) door aan de milieudienst. Dit kan door een mailtje te sturen naar 
milieudienst@boortmeerbeek.be. Bomen die werden aangekocht via de samenaankoop ‘Behaag je tuin’ 
vermeld je niet. Die aantallen zijn immers gekend. Bij deze ook een warme oproep om in het jaar 2022 een 
boom of haag te planten. Dit kan uiteraard door deel te nemen aan de volgende editie van 'Behaag je tuin' in 
het najaar. 

Ouders die het afgelopen jaar een kindje kregen, kregen een geboorteboom als geschenk. 37 ouders gingen op 
dit aanbod in. De ouders van kinderen die na augustus 2021 geboren werden, zullen er één tijdens de volgende 
editie kunnen bestellen. 

Meer informatie: milieudienst - 015 51 11 45 – optie 3 - milieudienst@boortmeerbeek.be 

 

Interesse in één van deze vacatures 
Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier door jouw cv met motivatiebrief, een kopie van het 
gevraagde diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 6 maanden) te uploaden of 
door deze documenten per post te sturen of persoonlijk te bezorgen (tegen ontvangstbewijs) aan CC Select, 
Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem. Dit kan tot uiterlijk maandag 14 maart 2022. 
Meer informatie over bovenstaande selectieprocedure en de functie kan je terugvinden in het 
informatiebericht en de functiebeschrijving op de webpagina van CC Select via ccselect.probisgroup.be. 
Voor (inhoudelijke) vragen kan je eveneens terecht bij CC Select  op  02 467 35 40 of via jobs@ccselect.be 
 

Voorwaarden 
Er zijn geen specifieke diploma vereisten. 

 
 

Aanbod 
Als poetshulp kom je terecht in een aangename 
en stabiele omgeving, waar plaats is voor 
boeiende contacten, leermogelijkheden en eigen 
initiatief. Bovendien krijg je interessante 
arbeidsvoorwaarden: 

 een contractuele aanstelling; 
 een bruto maandloon volgens 

salarisschaal D1-D3;  
 maaltijdcheques (8,00  EUR/dag); 
 gratis hospitalisatieverzekering; 
 terugbetaling fietsvergoeding woon-

werkverkeer; 
 integrale terugbetaling van woon-

werkverkeer met het openbaar vervoer; 
 tweede pensioenpijler. 

 

mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
mailto:jobs@ccselect.be
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HABOBIB NIEUWS 

HaBoBIB  stapte over naar een nieuw bibliotheeksysteem. Wat is er nieuw? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdboekenmaand 

In maart 2022 is het jeugdboekenmaand bij 

HaBoBIB met als thema ‘Helden en 

Schurken’. Dappere en bange helden, 

superhelden, huis-tuin-en -keukenhelden, 

helden met wapens en helden met woorden. 

Spannend! Tijdens deze maand organiseert 

HaBoBIB heel wat kinderactiviteiten zoals: 

Afsluiten doen we met een jeugdboekenfeest: op 16 maart 2022 in Haacht en op 30 maart 2022 in 
Boortmeerbeek.  Tijdens deze namiddagfeesten is er voor ieder kind wel wat: vertellingen, workshops, animatie. 
 
Boekstartactiveit 

HaBoBIB organiseert tweemaandelijks een Boekstartactiviteit, 

voor 0 tot 2,5-jarigen en hun ouders.  

De eerstvolgende activiteit voor de allerkleinsten (0-18 maanden) 

is ‘Schapenwolkjeswit’ en gaat door op zaterdag 26 maart 2022, in 

Boortmeerbeek, van 10 tot 11 uur. 
Tijdens deze workshop ontdek je als ouder of grootouder samen 

met je kind leuke slaapritueeltjes die je thuis kan toepassen. 

Slaaprituelen brengen ritme en rust aan het einde van de dag en 

bereiden je kindje voor op de nachtrust. Breng een zacht dekentje 

en een knuffel mee. Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met de Gezinsbond. 

• Via ‘Mijn bibliotheek’ op de nieuwe website kan je makkelijker 
uitlenen, verlengen en uitgeleende werken raadplegen van 
thuis uit.  

• Een nieuw reglement: dvd’s en cd’s uitlenen is gratis en vanaf 
18 jaar betaal je jaarlijks 5,00 EUR lidgeld. Voortaan kan je tot 
15 materialen ontlenen met je lidkaart. 

• HaBoBIB is aangesloten bij ‘Slim Netwerk’. Zo kan je met één 
gemeenschappelijke kaart in verschillende bibliotheken terecht. 

• Vergeet je e-mailadres niet door te geven, zo vermijd je extra 
(port)kosten. 

Workshop ‘Superheldjes’ 7-12 jaar woensdag 02 maart 14 tot 16 uur         Boortmeerbeek 
 
Voorstelling ‘Mojo helden’ 6-12 jaar zaterdag 05 maart 10.30 tot 11.20 uur Haacht 
 
Voorleeshalfuurtje  3-6 jaar  woensdag 09 maart 14.30 tot 15 uur Haacht 
                  Boortmeerbeek 
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Vanaf maart organiseert HaBoBIB om de twee maanden nieuwe activiteiten voor kinderen: een 

spelletjesnamiddag, een Fablab en een bibbezoek van een jeugdauteur!  

Meer informatie: www.habobib.be 

                                                                          

 

 

 

 

(© Michiel Devijver) 

BEWEEGBANK 

 
Heb je hem al gezien? De beweegbank die Boortmeerbeek en 
Sport Vlaanderen samen aankochten voor hun senioren?  Het is 
een meerpersoonszitbank met verschillende fitnessfuncties. Op 
deze bank kan je namelijk conditie, kracht en 
stabilisatieoefeningen doen op eigen tempo en niveau. Je kan de 
bijhorende app downloaden via de QR-code die je op de bank 
vindt. Via de app kan je aan de hand van enkele vragen je 
individueel niveau  bepalen voor oefeningen op maat. Op de app 
vind je uiteraard ook voorbeeldoefeningen die je kan uitproberen. 
Je vindt de bank aan het woonzorgcentrum De Ravestein naast de 
petanquebaan. Deze locatie is bewust gekozen. Op die manier 
kunnen niet alleen onze fitte senioren gebruik maken van de bank 
maar ook  rusthuisbewoners  die minder fit zijn.  
De beweegbank is trouwens voor iedereen en alle leeftijden toegankelijk, dus niet enkel voor senioren. We 
hopen zo iedereen op deze leuke, sportieve manier samen te brengen en te stimuleren tot beweging in de 
buitenlucht. 
Je hebt zin om mensen in beweging te krijgen, maar hebt geen sport- of trainersdiploma of bent geen kinesist? 
Je kan je ook opleiden tot IPitup-trainer/ambassadeur. Hiermee kan je andere mensen helpen om de bank 
optimaal te benutten. De opleiding is gratis, wordt online gegeven en duurt ongeveer vier uur. 
Na de opleiding krijg je een certificaat van IPitup-trainer of -ambassadeur. 

Meer informatie en opleidingsdata: www.ipitup.be/nl/diensten/opleiding-tot-ipitup-trainer-of-ambassadeur 

PADDENHELDEN GEZOCHT! 

 

In de loop van februari ontwaken de padden uit hun winterslaap en 
trekken ze massaal naar beken en poelen. Tijdens hun tocht 
moeten ze vaak een straat of een weg oversteken en lopen ze een 
groot risico om overreden te worden. Natuurpunt Boortmeerbeek 
stelt, in samenwerking met de gemeente, weer een paddenteam 
samen. Het gemeentebestuur zal vanaf 15 februari  2022 tot eind 
maart 2022 borden plaatsen aan de Aarschotsebaan om 
automobilisten te vragen extra op te passen voor overstekende 
amfibieën. De Aarschotsebaan zal tijdens deze periode vanaf de 
hoek van de Aarschotsebaan met de Pontstraat tot en met 

Spelnamiddag (alle leeftijden)  woensdag 23 maart 14 tot 16 uur  Haacht  
 
Fablab ‘Niets is hipper dan robots’ zaterdag 05 maart 09.30 tot 12 uur Haacht 
 
De bib krijgt bezoek van Melvin  woensdag 27 april 14 tot 16 uur  Boortmeerbeek 

http://www.habobib.be/
http://www.ipitup.be/nl/diensten/opleiding-tot-ipitup-trainer-of-ambassadeur
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 Houd radiatoren vrij. 

 Sluit ramen en deuren tussen de verschillende ruimten. 

 Gebruik zoveel mogelijk ledlampen. 

 Als je een ruimte verlaat doe je het licht uit. 

 Plaats de koelkast en/of diepvriezer op koele plaatsen.  

 Ontdooi de diepvriezer een keer per jaar en stof 
jaarlijks het buisjesrooster af. 

 Gebruik altijd de spaarfuncties op wasmachine, 
linnendroger en vaatwasser. 

 Kook zoveel mogelijk met een deksel. 

 Verwarm de oven niet voor en laat de dampkap niet 
langer werken dan nodig. 

 Schakel toestellen zoveel mogelijk volledig uit en laat 
geen opladers in het stopcontact steken wanneer je ze 
niet gebruikt. 

 

Aarschotsebaan 88 een snelheidsbeperking hebben tot 30 km/u. Ook zal dit een zone voor plaatselijk verkeer 
worden tussen 19 en 24 uur. 
Wil je graag een paddenheld worden en helpen met het overzetten van amfibieën? Stuur dan een mailtje naar 
paddenoverzet@natuurpuntboortmeerbeek.be en we houden je op de hoogte. 

Meer informatie: milieudienst - 015 51 11 45 – optie 3 - milieudienst@boortmeerbeek.be 

STAAT MIJN CHIP JUIST? 

 

Geen grotere nachtmerrie dan je trouwe viervoeter kwijtraken. Zorg er daarom 

ten eerste voor dat je hond of kat gechipt is. Als je viervoeter gechipt is moet je 

nog altijd zelf de gegevens die op de chip staan vrijgeven. Let er ook op dat de 

gegevens die op de chip staan up-to-date zijn. 

Hoe controleer ik of de gegevens van mijn viervoeter juist staan? 

Voor honden kan dit via online.dogid.be, voor katten op online.catid.be. 
 
Je kan je gegevens vrijgeven of aanpassen door in te loggen met je identiteitskaart. 
Lukt het aanpassen of vrijgeven niet, kan je dit gratis aanpassen in het 
dierenopvangcentrum van Zemst.   
Breng dan je identiteitskaart en het paspoort met chipnummer van je dier mee. Je 
viervoeter zelf mag in zijn/haar  mandje blijven liggen, want die is niet nodig 
tijdens de aanpassing. Je maak hiervoor een algemene afspraak via  dierenopvangcentrumzemst.be/afspraak 
 
Meer informatie: milieudienst - 015 51 11 45 – optie 3 milieudienst@boortmeerbeek.be 
 

PAAR PRAKTISCHE TIPS TEGEN HOGE ENERGIEPRIJZEN 

We zetten hieronder graag enkele praktische tips en acties op een rijtje: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sinds 11 januari 2022 is er de nieuwe versie van de V-test online. Deze nieuwe 
test kan je nog beter helpen in je zoektocht naar het meest gepaste 
energiecontract. Investeer je als eigenaar(-verhuurder) in energiebesparende 
maatregelen zoals isolatie, nieuwe ramen, een zonneboiler of een warmtepomp? 
Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een premie van netbeheerder Fluvius. 
Wens je meer informatie over energie besparen, je energiecontract of heb je hulp 
nodig bij de aanvraag van premies of het uitvoeren van een V-test? Neem dan 
zeker contact op met het woonloket.  

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

 

mailto:paddenoverzet@natuurpuntboortmeerbeek.be
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
http://dierenopvangcentrumzemst.be/afspraak?fbclid=IwAR3U7ZT0IMRTkjqMm3kO5S8SSu4DFGIqZHwkvoeSBsK_bmeumE9wI2sdR0I
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be
mailto:woonloket@boortmeerbeek.be
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LIGT JOUW PERCEEL IN JACHTGEBIED? 

Heel wat tuinen of andere eigendommen liggen in 
jachtgebied, zonder dat de eigenaars daar zelf van op de 
hoogte zijn. Via www.geopunt.be kan je dit nakijken en 
eventueel je perceel laten ‘uitkleuren’. 
De jachtplannen in Vlaanderen zijn een oud zeer en 

zorgen al jarenlang voor discussie tussen voor- en 

tegenstanders van de jacht. Om met het geweer te 

mogen jagen in Vlaanderen, moeten jagers een jachtplan 

indienen waaruit blijkt dat ze over minstens 40 ha 

aaneengesloten terrein beschikken. 

 

Jagers kleuren de plannen zelf in en leggen die voor aan de arrondissementscommissaris, die ze goedkeurt. 

Hierdoor liggen heel wat percelen, zonder dat dit geweten is door de eigenaar, in een dergelijk jachtgebied. 

In 2014 keurde de Vlaamse Regering het ‘Jachtadministratiebesluit’ goed. Op geopunt.be (kaarten en 

plaatsen/Natuur en milieu/Jacht) kan je nakijken of je eigendom in een jachtplan is opgenomen. 

Het gemeentebestuur zal hun percelen laten uitkleuren, voor zover deze openbaar toegankelijk zijn of tussen 

de woningen liggen. 

Wil je jouw perceel laten schrappen uit het jachtplan? Neem dan een kijkje 

op www.natuurenbos.be/jachtplannen. 

Meer informatie: milieudienst - 015 51 11 45 – optie 3 milieudienst@boortmeerbeek.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits  Hans De Locht – Annick DeKeyser - Denis Bosny 

Audrey Bogaerts – Hans Crol 

Karin Derua 

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 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
https://www.natuurenbos.be/jachtplannen
mailto:milieudienst@boortmeerbeek.be

