
_________________________________________________________________________________________________ 
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 

 

Provincie VLAAMS-BRABANT 

GEMEENTE 
 

 

  
3190 BOORTMEERBEEK 

Pastorijstraat 2 

nummer 1/januari 2014 

NIEUWJAARSWENSEN 

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeente- en OCMW-raadsleden wensen alle inwoners van 

Boortmeerbeek een gelukkig en voorspoedig 2014. 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 20 januari 2014 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 23 januari 2014 om 19 uur in de OCMW-lokalen aan het Heverplein 3 

te Hever.  

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45) 

ONTWERP HET NIEUWE LOGO VAN BOORTMEERBEEK! 

Boortmeerbeek gaat de komende maanden op zoek naar creatieve duizendpoten die willen deelnemen aan de 

wedstrijd ‘Ontwerp een gemeentelijk logo’. Geef uw creativiteit de vrije teugel en maak kans op een geldprijs 

van 1.000,00 EUR! 

Het gemeentebestuur wenst namelijk vanaf dit jaar het gemeentelijke logo in een nieuw kleedje te steken. Via 

het logo wil de gemeente Boortmeerbeek zich op een frisse manier profileren, zowel naar de eigen inwoners 

toe als naar de regio. Het logo moet daarom een symbolische weergave zijn van wat Boortmeerbeek als 

gemeente definieert. 

Het wedstrijdreglement voor het ontwerp van het gemeentelijke logo en het inschrijvingsformulier kun je 

afhalen bij het gemeentebestuur van Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek of downloaden via 

www.boortmeerbeek.be/wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier.  

We verwachten uw inzending vóór 1 april 2014. 

Meer informatie: secretariaat (T 015/51 11 45 – www.boortmeerbeek.be) 

GEBRUIKERSONDERZOEK HABOBIB 

In heel wat Vlaamse gemeenten loopt op dit moment een digitale enquête om de werking van de bibliotheek te 

evalueren. Ook voor Boortmeerbeek en HaBoBIB werd een enquête op maat gemaakt. Omdat we in dit 

onderzoek polsen naar de mening van Boortmeerbeekenaars - bibliotheekleden, niet-leden én afhakers van de 

bib - zou het fijn zijn als zoveel mogelijk mensen hun stem laten horen. En dit slechts met één doel, namelijk de 

dienstverlening optimaliseren en aansluiting vinden bij de mening van zoveel mogelijk inwoners. 

Door deel te nemen aan de digitale enquête redt elke deelnemer bovendien een klein stukje regenwoud én maakt 

kans op een reis naar New York of een iPad! Surf naar www.v2020.be, geef uw gemeente aan en vul de enquête 

in.  

Meer informatie: HaBoBIB (T 015/62 70 29. – habobib@bibliotheek.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 eerste 

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. 

http://www.boortmeerbeek.be/
http://www.boortmeerbeek.be/website/1949-www/version/default/part/AttachmentData/data/2013-07-ReglementOntwerpwedstrijd.pdf
http://www.v2020.be/
mailto:habobib@bibliotheek.be


De volgende  ‘instapdagen’, waarop de peuters hun eerste stapjes mogen zetten in het ‘instapklasje’ 

(peuterklasje, kapoenenklasje,...) zijn:  

 maandag 3 februari 2014 (teldag), kinderen geboren vóór 4 augustus 2011 

 maandag 10 maart 2014 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 11 september 2011 

 dinsdag 22 april 2014 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 23 oktober 2011 

 maandag 2 juni 2014 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 3 december 2011 

 maandag 1 september 2014 (1
ste

 schooldag), kinderen geboren vóór 2 maart 2012 

 maandag 3 november 2014 (na herfstvakantie), kinderen geboren vóór 4 mei 2012 

 maandag 5 januari 2015 (na kerstvakantie), kinderen geboren vóór 6 juli 2012 

 maandag 2 februari 2015 (teldag), kinderen geboren vóór 3 augustus 2012 

 maandag 23 februari 2015 (na krokusvakantie), kinderen geboren vóór 24 augustus 2012 

 maandag 20 april 2015 (na paasvakantie), kinderen geboren vóór 21 oktober 2012 

 maandag 18 mei 2015 (na hemelvaartvakantie), kinderen geboren vóór 19 november 2012. 

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 te 3190 Boortmeerbeek:  

 maandag 3 februari 2014 

 maandag 31 maart 2014 

 maandag 26 mei 2014 

 woensdag 8 oktober 2014 

 woensdag 10 december 2014 

 woensdag 4 februari 2015 

 woensdag 25 maart 2015 

 woensdag 27 mei 2015 

De jaarlijkse Opendeurdag voorafgaand aan het schooljaar 2014-2015 is op vrijdag 29 augustus 2014 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 

natuurlijk altijd mogelijk.  

Meer informatie: (T 015/51 52 79 - secretariaat-gbs@boortmeerbeek.be) 

RUP ZONEVREEMDE WONINGEN – INFORMATIEVERGADERING WOENSDAG 22 JANUARI 2014  

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad in zitting 

van 25 november 2013 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde woningen” voorlopig heeft 

vastgesteld. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

wordt het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het dossier bestaande uit een plan van de feitelijke 

toestand, een bestaande juridische toestand, een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften en 

toelichtingsnota ligt ter inzage gedurende een termijn van zestig dagen van 6 januari 2014 tot en met 7 maart 

2014. 

Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur (behalve op dinsdag), op maandagavond 

van 18 uur tot 20 uur en woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 uur in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke 

ordening, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. Eventuele bezwaren of opmerkingen over voormeld ruimtelijk 

uitvoeringsplan moeten schriftelijk worden gericht aan de Voorzitter van de GECORO, Pastorijstraat 2 te 3190 

Boortmeerbeek bij beveiligde zending (aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs op de dienst 

ruimtelijke ordening) uiterlijk op 7 maart 2014. 

Een informatievergadering voor de bevolking wordt georganiseerd op woensdag 22 januari  2014 te 19.30 uur in 

de raadzaal van het gemeentehuis. 

Meer informatie: dienst stedenbouw (T 015/51 82 04 - ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be) 

CURSUS ‘GSM-GEBRUIK VOOR BEGINNERS’ – DINSDAG 4 FEBRUARI EN DINSDAG 11 FEBRUARI 2014  

We leren de belangrijkste functies van het gsm-toestel al doende kennen: het telefoonnummer van onze 

kinderen of van de huisdokter opslaan, een eigen telefoonboekje samenstellen, mijn belgeluid wat luider zetten, 

enz. We leren ook de kosten te beperken: wat is belwaarde, welke kaart kies ik, of is een abonnement 

goedkoper? Ten slotte leren we een sms-tekstbericht opstellen, met de hulp van een handig woordenboekje. Zo 

houden we ook contact met onze kleinkinderen. Of we sturen hen via de gsm een foto of een :-). 

De cursus ‘GSM-gebruik voor beginners’ bestaat uit twee lessen, de eerste op dinsdag 4 februari 2014, de 

tweede op dinsdag 11 februari 2014, telkens van 13.30 uur tot 16 uur in het gemeentehuis, Pastorijstraat 2 te 

3190 Boortmeerbeek. De deelnameprijs bedraagt 15,00 EUR voor de twee lessen.  

mailto:secretariaat-gbs@boortmeerbeek.be


Aan deze cursus kunnen maximum 12 personen deelnemen.  

Inschrijvingen: www.vormingplusob.be of bij de dienst vrijetijd in het gemeentehuis. 

GEDICHTENDAG – DONDERDAG 30 JANUARI 2014  

Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook in 2014 in januari Gedichtendag gevierd. Gedichtendag is hét poëziefeest 

van Vlaanderen en Nederland, dé dag waarop poëzie in het zonnetje wordt gezet. De gemeenten Boortmeerbeek, 

Haacht en Keerbergen én HaBoBIB (bibliotheek Haacht en Boortmeerbeek) hebben dit event aangegrepen om 

opnieuw de handen in elkaar te slaan. Op donderdag 30 januari 2014 organiseren wij een groots literair 

evenement. 

Deze literaire avond vindt plaats in HaBoBIB, vestiging Haacht (Verhaegenlaan 5). Kristien Hemmerechts leest 

voor en vertelt. Sopraan Sylvie De Pauw vertolkt liederen, begeleid door Koenraad Sterckx op piano. Een mooie 

mix van vooral klassiek, maar ook van verrassende keuzes uit jazz en chansons. Spits, passioneel en verstillend. 

Bovendien zullen er zes geselecteerde gedichten verwerkt worden in de show.  

Het evenement start om 20 uur. De toegangsprijs bedraagt 5,00 EUR en houdt een hapje en een drankje in. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en dit kan tot 20 januari 2014. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be of in één van de HaBoBIB-vestigingen 

(Verhaegenlaan 5, Haacht of Blokstraat 2, Boortmeerbeek).  

ONTHEFFING MILIEU-EFFECTENRAPPORT RUP ´ZONEVREEMDE WONINGEN´ 

Het gemeentebestuur bereidt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan ´Zonevreemde woningen´ voor. Dit RUP heeft tot 

doel aan de zonevreemde woningen binnen de gemeente Boortmeerbeek rechtszekerheid te bieden door het 

verankeren van de basisrechten uit de Codex RO en het geven van bouwmogelijkheden aan ´restpercelen´.  

Bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan hoort ook een milieu-effectenrapport waarin de te verwachten 

gevolgen van de realisatie van het ruimtelijk uitvoeringsplan op het milieu worden weergegeven. Wanneer 

verschillende overheidsadministraties van oordeel zijn dat de impact van het ruimtelijke uitvoeringsplan op het 

milieu eerder gering zal zijn, kan een gemeente worden vrijgesteld van de opmaak van dergelijk milieu-

effectenrapport. Hiertoe moet de gemeente een ´screeningsnota´ indienen bij het Departement Leefmilieu 

Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.  

Deze screeningsnota en het besluit van het Departement Leefmilieu Natuur en Energie waarmee de gemeente 

wordt vrijgesteld van de opmaak van een milieu-effectenrapport voor het RUP ´Zonevreemde woningen´, 

kunnen worden geraadpleegd op de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be) of bij de dienst 

ruimtelijke ordening van het gemeentebestuur. 

OPMETINGEN VOOR GROOTSCHALIG REFERENTIEBESTAND (GRB)  

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), een Vlaamse overheidsdienst, laat weten dat 

in 2014 in Boortmeerbeek door de firma Orbit Geospatial Technologies uit Lokeren opmetingen zullen 

gebeuren in het kader van de opmaak van het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Het GRB is een 

authentieke geografische gegevensbron in wording die een unieke en objectgerichte kaart levert met precieze 

informatie van gebouwen, administratieve percelen, wegen, waterlopen, spoorbanen en nutsvoorzieningen. 

Concreet betekent dit dat in de loop van het jaar landmeters aan de slag zullen zijn om straten, voetpaden, 

huizen, enz. op te meten. De landmeters van Orbit Geospatial Technologies kunnen zich legitimeren met een 

brief van het AGIV. De landmeters van het AGIV zelf hebben een persoonlijke badge. 

Meer informatie: AGIV (T 09/261 52 00 – info@agiv.be)  

STEMRECHT VOOR EUROPESE BURGERS IN BELGIË 

In de 28 lidstaten van de Europese Unie worden op zondag 25 mei 2014 de 751 leden van het Europees 

Parlement verkozen. Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar de 

Belgische nationaliteit niet heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en 

stemmen voor de kandidaten op Belgische lijsten. De inschrijving op de kiezerslijst kan worden aangevraagd tot 

en met 28 februari 2014 bij de dienst burgerzaken.  

Om te kunnen stemmen, moet u voldoen aan volgende voorwaarden:  

- De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten. 

- Op 1 maart 2014 uw hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben. 

- Minstens 18 jaar oud zijn op 25 mei 2014 en niet uitgesloten of geschorst zijn uit het kiesrecht. 

- Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.  

Om te bewijzen dat uw aanvraag tot inschrijving persoonlijk en vrijwillig is, moet u bij uw inschrijving een 

identiteitsdocument voorleggen. Werd u reeds als kiezer erkend, zoals voor de verkiezingen van 7 juni 2009?  

 

http://www.vormingplusob.be/
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Dan moet u geen nieuwe aanvraag indienen, als u nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden.  

Let op! In België geldt de stemplicht. Zodra u op de kiezerslijst bent ingeschreven, bent u ook wettelijk 

verplicht om op 25 mei 2014 te gaan stemmen.  

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 82 30 - bevolking@boortmeerbeek.be) 

MONITOREN GEZOCHT! 

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de gemeente regelmatig sport- en creaweken. Hiervoor doet ze steevast 

beroep op enthousiaste monitoren. Wil jij ook ons monitorenteam komen versterken? Je bent meer dan welkom! 

Je kan één of meerdere weken de begeleiding verzorgen van sport- en/of creaweken. Tijdens deze weken sta je 

in voor het aanbieden van de verschillende sporten en/of creatieve disciplines.  

Ben je minstens 18 jaar? Zit je niet graag stil tijdens de vakanties? Volg je een pedagogische opleiding 

(lichamelijke opvoeding, kso, lager onderwijs, kleuteronderwijs)? Bezit je een gespecialiseerd trainersdiploma? 

Ben je graag sportief of creatief bezig met kinderen en verdien je graag een centje bij? Dan ben jij misschien de 

geschikte monitor voor onze sport- en of creaweken!  

Heb je interesse, Aarzel dan niet en bezorg ons vandaag nog je kandidatuur! (vrijetijd@boortmeerbeek.be – T 

015/51 11 45), Dienst vrijetijd, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. Vermeld steeds jouw opleiding, 

beschikbaarheid en eventuele ervaring in een bepaalde sport of kunstdiscipline. 

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

OPROEP RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING  

Elk jaar ondersteunt de gemeente een achttal projecten rond ontwikkelingssamenwerking. Dit gebeurt op basis 

van een reglement dat in 2010 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Om deze projecten beter bekend te 

maken en om de sensibilisering van de bevolking voor de ontwikkelingssamenwerkings-problematiek te 

stimuleren, overweegt het gemeentebestuur de oprichting van een gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking (GROS). 

Personen die hiervoor interesse hebben, kunnen zich tot 28 februari 2014 melden via 

secretariaat@boortmeerbeek.be. Bedoeling is om half maart een eerste bijeenkomst met alle geïnteresseerden te 

beleggen. 

Meer informatie:  secretariaat (T 015/51 11 45 - secretariaat@boortmeerbeek.be) 

SOCIALE CORRECTIES DIFTAR  

Sinds enkele jaren wordt het huisvuil in de gemeente opgehaald op basis van het DifTarsysteem. DifTar staat 

voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Concreet betekent dit dat de gebruiker een vergoeding betaalt die in hoofdzaak 

wordt bepaald door de hoeveelheid vuilnis die men aanbiedt. 

Voor sommige doelgroepen voorziet de gemeente in een korting op de diftarfactuur onder de vorm van 

jaarlijkse toelage van 50,00 EUR. We herhalen nog even wie hiervoor in aanmerking komt? 

- Een gezin met kinderen tot de leeftijd van twee jaar. Deze toelage geldt voor elk kind tot twee jaar en wordt 

toegekend aan de persoon die verblijft op het adres, waar het kind is ingeschreven in het bevolkingsregister. 

Personen die hiervoor in aanmerking komen, moeten zelf geen stappen zetten. Aan de hand van het 

bevolkingsregister zorgt de gemeente zelf voor de toelage aan betrokkenen. 

- Door Kind & Gezin erkende opvanggezinnen ontvangen een toelage per voltijds kindequivalent. 

- Personen met incontinentieproblemen. Om beroep te kunnen doen op toelage, moet u een doktersattest aan 

de hand van een gemeentelijk formulier kunnen voorleggen. Dit formulier kan men bekomen bij de 

financiële dienst van de gemeente. 

- Personen op voorstel van het OCMW.  

Let wel op! Een toelage kan slechts éénmaal per gerechtigde worden toegekend. 

Meer informatie:  financiële dienst (T 015/51 11 45 - fd@boortmeerbeek.be) 
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