
________________________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

 
Pastorijstraat 2 

nummer 10/september 2014 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD  

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 20 oktober 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 oktober 2014 om 19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

REGIONALE ZWEMLESSEN VOOR 50-PLUSSERS – VAN 3 OKTOBER TOT 5 DECEMBER 2014  

Zwemmen als vrijetijdsvorm is in onze maatschappij al goed ingeburgerd. In het kader van een groeiende 
belangstelling voor gezondheid wordt bewegen voor iedereen gestimuleerd. Onder het motto “nooit te oud om 
te leren” bieden wij 50-plussers de mogelijkheid om op een rustige manier kennis te maken met het plezier om 
zich als een vis in het water te voelen. 

Deze lessen zijn bedoeld zowel voor beginners als gevorderden. Voor beide groepen is een aangepast programma 
voorzien. De zwemlessen hebben plaats in het zwembad van Tremelo, Veldonkstraat. De eerste les vindt plaats 
op vrijdag 3 oktober 2014, de laatste op 5 december 2014. Elke zwemles start om 12.15 uur en eindigt rond 13 
uur. De deelnameprijs bedraagt 30,00 EUR voor 10 lessen. Schrijf zo snel mogelijk in want het aantal deelnemers 
is beperkt. 

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

JEUGDSPORTIVAL – ZONDAG 5 OKTOBER 2014  

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op zondag 5 oktober 2014 van 10 uur tot 16 uur het Jeugdsportival georganiseerd 
in het Bloso-sportcentrum in Hofstade. Het Jeugdsportival richt zich tot jongeren van 10 tot 18 jaar. Iedere 
deelnemer kan kiezen uit een sportaanbod van verschillende niet-alledaagse sporttakken zoals airtrack, 
beachvolleybal, benji-run, … 

Om deel te nemen betaalt men 5,00 EUR indien men vooraf inschrijft of 7,00 EUR ter plaatse. 

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

NACHT VAN DE DUISTERNIS – ZATERDAG 11 OKTOBER 2014 

Mocht u vanuit de ruimte ’s nachts naar de aarde kijken, dan valt Vlaanderen meteen als een lichtgevende 
driehoek op. Dat komt omdat Vlaanderen de meest verlichte regio in de wereld is. Astronauten noemen ons land 
‘Bright Belgium’. De schaduwzijde is dat onze regio zeer sterk te lijden heeft onder lichthinder en lichtvervuiling. 
Deze hinder wordt veroorzaakt door verschillende bronnen en neemt diverse vormen aan. 

Tijdens de Nacht van de Duisternis op zaterdag 11 oktober 2014 willen we de nachtelijke omgeving en de hemel 
volledig tot hun recht laten komen. De actie wordt georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, 
de Vereniging voor Sterrenkunde en vzw Preventie Lichthinder. De gemeente ondersteunt de actie door, in 
samenspraak met Eandis, een aantal klemtoonverlichtingen te doven.  

Meer informatie: milieudienst (Tom Vanhove - T 015/51 82 04 - milieudienst) 

VERWENDAG IN DE BIBLIOTHEEK – ZATERDAG 18 OKTOBER 2014 

De trouwe bezoekers van de bib zijn er mee vertrouwd en kijken er naar uit: de jaarlijkse verwendag in de bib! Dit 
jaar worden op zaterdag 18 oktober 2014 van 10 uur tot 12 uur alle bezoekers in de watten gelegd. Kom gerust 
eens een kijkje nemen.  

Meer informatie: www.habobib.bibliotheek.be 
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CREAWEEK – VAN MAANDAG 27 OKTOBER TOT EN MET VRIJDAG 31 OKTOBER 2014 

Tijdens de Herfstvakantie organiseert het gemeentebestuur een creaweek met het thema ‘Alice in Wonderland’ 
voor kleuters van 4 jaar en 5 jaar, kinderen van 6 jaar tot 12 jaar en jongeren tussen 12 en 16 jaar. Hiervoor zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Deze creaweek vindt plaats in de gemeentelijke basisschool, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek van maandag 
27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober 2014. De activiteiten lopen van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 
Opvang wordt voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17 uur.  

De deelnameprijs bedraagt 70,00 EUR voor inwoners van de gemeente en 85,00 EUR voor deelnemers van buiten 
de gemeente. De groep +12 jarigen gaat op uitstap, zij betalen 85,00 EUR voor inwoners van de gemeente en 
105,00 EUR voor deelnemers buiten de gemeente. Inschrijven kan via Ticketgang 
(http://boortmeerbeek.ticketgang.eu) waar u digitaal kan inschrijven en betalen of bij de dienst vrije tijd in het 
gemeentehuis waar u echter wel contant moet betalen.  

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

VAKANTIEOPVANG OP RAVOT - VAN MAANDAG 27 OKTOBER TOT EN MET VRIJDAG 31 OKTOBER 2014 

Ravot opent tijdens de herfstvakantie zijn deuren voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Deze week spelen we 
samen met de kinderen rond het thema ‘griezelen’. We gaan een hele week samen met de kinderen Halloween 
vieren…  

Let op! Vooraleer u kan reserveren, moet u eerst uw kind registreren. Dit kan u doen via www.ravot.be of 
contacteer Liesbeth Guinier, teamcoördinator (015/50 06 80). Eens uw kind is geregistreerd, kan u voor elke 
vakantieperiode vooraf reserveren via www.i-school.be. 

De ouderbijdragen worden berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind: 
 minder dan 3 uur: 4,00 EUR 
 tussen 3 en 6 uur: 6,00 EUR 
 vanaf 6 uur: 11,20 EUR. 
In dit bedrag is een koek en een drankje inbegrepen. 

Meer informatie: Ravot (T 015/50 06 80 – ravot@ocmwboortmeerbeek.be - www.ravot.be) 

SKIHAPPENING LANDGRAAF – DINSDAG 28 OKTOBER 2014  

In samenwerking met sportregio Noord gaan we voor de eerste keer de skilatten of snowboard aanbinden en de 
koude trotseren op de indoor skipiste te Landgraaf in Nederland. Deze activiteit is bedoeld voor jongeren van 12 
tot 18 jaar. Zowel beginners als de ervaren sneeuwfanaten komen hier aan hun trekken. De deelnemers worden 
in verschillende niveaugroepen verdeeld en nadien kan de sneeuwpret beginnen. 

Om deel te nemen betaalt men 30,00 EUR (incl. vervoer, verzekering, toegang en materiaal). Lunchpakket en 
aangepaste kledij moet men zelf voorzien. Er snel bij zijn is de boodschap, want omdat dit een activiteit is 
waaraan meerdere gemeenten deelnemen zijn er voor Boortmeerbeek slechts tien plaatsen beschikbaar. 

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

WORKSHOP ‘KLEUR EN STIJL’ – ZATERDAG 8 NOVEMBER EN ZATERDAG 22 NOVEMBER 2014  

KLEUR. Waarom staat die dieprode kleur me prima en veroudert het mijn vriendin? Een situatie die heel 
herkenbaar is. De ene kleur laat u stralen, de andere maakt u flets. U komt te weten welke uitwerking  koele en 
warme kleuren, heldere en gedempte of contrasterende  kleuren, hebben op uw huid.  

STIJL. Hebt u al gemerkt dat een bepaald jasje goed staat bij uw vriendin en niet bij uzelf, of omgekeerd? Dat 
heeft alles te maken met uw lichaamsbouw. We bespreken de verschillende gelaatsvormen en bijpassende 
kapsels. Nadien bepalen we uw figuurtype en krijgt u tips om je figuur het best tot zijn recht te laten komen.  

Deze workshop wordt begeleid door Caroline De Cock van Indigo Styling en vindt plaats in het cultuurhuis, 
Ravesteinstraat 22, 3191 Boortmeerbeek, telkens van 13.30 uur tot 17 uur. De deelnameprijs voor beide sessies 
samen bedraagt 40,00 EUR. Inschrijven kan via http://www.ticketgang.be/event.php?key=5280 of bij de dienst 
vrijetijd in het gemeentehuis. 

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

GEDICHTENDAG 2015 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt op donderdag 29 januari 2015 Gedichtendag gevierd, hét poëziefeest van 
Vlaanderen en Nederland. Met zingen is de liefde begonnen is het thema. Net zoals de vorig jaren  lanceren de 
gemeenten Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen opnieuw een gemeenschappelijk poëzieproject waarbij deze 
samenwerking uit twee luiken bestaat :  

Poëzieproject voorafgaand aan Gedichtendag: Wij nodigen al onze inwoners uit om hun dichterlijke talenten bot 
te vieren en een gedicht te schrijven omtrent het thema Met zingen is de liefde begonnen. De ingezonden 
gedichten zullen van 23 januari tot 8 februari 2015 in de lokale handelszaken (per gemeente) verspreid worden. 
Tot uiterlijk 5 december 2014 kan je gedicht(en) mailen naar gedichtendagboortmeerbeek@hotmail.com  of 
bezorgen aan de dienst vrije tijd. 
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Op donderdag 29 januari 2015 vindt een afsluitend avondvullend literair programma vol poëzie plaats in 
Boortmeerbeek, ‘Over Liefde en Zo - Poëzie waar muziek in zit’. Lizi Meynendonckx en Mike Smeulders brengen 
met poëzie en muziek in hun veelgeprezen eigenwijze stijl een unieke hommage aan de liefde. Hierbij  worden 
enkele geselecteerde gedichten uit elke gemeente verwerkt in de show. Laat dit een extra motivatie zijn om met 
het thema Met zingen is de liefde begonnen  aan de slag te gaan!  

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

OPROEP SUBSIDIES ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Elk jaar kunnen verenigingen en personen die initiatieven in het kader van ontwikkelingssamenwerking 
ontplooien, hiervoor een subsidie van het gemeentebestuur ontvangen. De wijze waarop deze subsidies worden 
verdeeld, is bepaald door een reglement dat de gemeenteraad in 2010 goedkeurde. Dit reglement kan men 
raadplegen op www.boortmeerbeek.be/reglementen en belastingen.  

Verenigingen of personen die menen in aanmerking te komen voor een subsidie, kunnen hiervoor tot 15 
november 2014 een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 
Boortmeerbeek. 

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

SUBSIDIES VOOR INSTELLINGEN DIE JONGEREN MET EEN BEPERKING OPVANGEN 

De gemeente Boortmeerbeek verleent jaarlijks een subsidie aan instellingen die in de gemeente Boortmeerbeek 
gedomicilieerde jongeren met een beperking in residentieel verband buiten het regulier onderwijsnet opvangen 
en begeleiden. Deze regeling geldt ook voor niet-ontvoogde meerderjarigen met een beperking. 

De instellingen die in 2013 hiervoor reeds een subsidie ontvingen, worden door de gemeente rechtstreeks 
gecontacteerd zodat de betrokken families hiervoor niets moeten ondernemen.  

Indien u in het verleden echter nog geen aanvraag deed en meent dat de instelling waar de jongere wordt 
opgevangen, voor deze subsidie in aanmerking komt, kan u tot 15 november 2014 het gemeentebestuur hierover 
contacteren. 

Meer informatie: Tilly Heymbeeck (T 015/51 11 45 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

VERBOD OP VERBRANDING IN OPEN LUCHT 

De Vlaamse Regering heeft  een nieuw verbod op verbranding in open lucht goedgekeurd. Tot nu mocht u in open 
lucht nog plantaardige afvalstoffen verbranden die afkomstig waren van het onderhoud van tuinen, de ontbossing 
of ontginning van terreinen en eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. Biomassa-afval afkomstig van 
het onderhoud van tuinen mag vanaf nu onder geen enkele omstandigheid meer in open lucht verbrand worden.  

Wel worden nog enkele heel specifieke uitzonderingen voorzien waar de verbranding in open lucht omwille van 
technische of sociale redenen niet uitgesloten kan worden. Deze uitzonderingen betreffen de verbranding in open 
lucht: 
 wanneer nodig bij het beheer van bossen, als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel of als onderdeel 

van een wetenschappelijk experiment 
 in natuurgebieden, als beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet 

mogelijk is, of als fytosanitaire maatregel 
 van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als 

afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is, of als dat vanuit fytosanitair oogpunt 
noodzakelijk is 

 van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur, en van onversierde kerstbomen in het kader 
van folkloristische evenementen 

 van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof voor het gebruik van een barbecuetoestel of 
voor het gebruik van een sfeerverwarmer 

 van dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende 
dierlijke bijproducten en afgewerkte producten 

Meer informatie: www.stookslim.be 

HELP ZWALUWEN AAN EEN GESCHIKTE NESTPLAATS! 

In onze gemeente fladderen in het voorjaar heel wat zwaluwsoorten rond op zoek naar een geschikte locatie om 
hun nest te bouwen. De gemeente wil de huis- en de boerenzwaluw hierbij graag een handje helpen. 

De huiszwaluw was vroeger een bekende en geliefde zomergast. Sinds de jaren zeventig gaat hun aantal drastisch 
achteruit. En dat is geen goede zaak. Want naast het prille lentegevoel dat deze vogels oproepen, zijn het ook 
heel nuttige dieren omdat ze veel insecten vangen. Wilt u de huiszwaluw helpen en heeft u plaats voor een 
kunstnest? Essentieel is dat de dakrand van uw woning/garage/schuur minimaal drie meter hoog is, aan de 
onderzijde licht gekleurd is en voldoende oversteekt. Een overstekende dakgoot alleen is onvoldoende. De 
aanvliegroute naar de nestlocatie moet vrij zijn (geen bomen tot vlakbij de dakrand). Bestaande nesten in de 
buurt vergroten de kans op kolonisatie van het kunstnestje. 

De boerenzwaluw is dan weer onze grootste zwaluwsoort. Kenmerkend voor deze vogel zijn de lange, de 
diepgevorkte staart, de rode keel, kin en voorhoofd, glanzende blauwzwarte rug en roomkleurige buik. 
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Boerenzwaluwen broeden bijna uitsluitend in stallen en gebouwen op het boerenerf. Daarnaast worden ze ook 
waargenomen in oude donkere schuren in de nabijheid van vee, een mestvaalt of open water. Op deze plaatsen 
vinden ze immers genoeg insecten voor de hongerige jongen. Vroeger waren ze heel talrijk in Vlaanderen maar 
hun aantal gaat sterk achteruit. Wil u hier samen met uw gemeente iets aan doen?  

Een gespecialiseerde ploeg van IGO Leuven komt, indien de locatie geschikt blijkt, graag een kunstnest ophangen. 
Maar misschien bent u niet zo gelukkig met de gewoonte van de vogels om hun uitwerpselen na te laten onder 
hun nest? Dan voorzien we graag een mestplankje om dit probleem te ondervangen. 

De actie voor de huis- en de boerenzwaluw wordt financieel volledig gedragen door de gemeente. 
Geïnteresseerden geven naam, adres, telefoon (GSM) en e-mailadres door aan de milieudienst. Geef, indien 
mogelijk, ook aan of u eerder mogelijkheden voor de huiszwaluw dan wel voor de boerenzwaluw ziet.  

U kan zich op verschillende manieren aanmelden: per mail (milieudienst@boortmeerbeek.be), telefonisch             
(T 015/51 82 04) of per brief: Milieudienst gemeente Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. De 
aanvragen moeten voor eind oktober 2014 toekomen. Nadien wordt u telefonisch gecontacteerd om na te gaan 
of de voorgestelde locatie werkelijk geschikt is. De plaatsing is voorzien in het najaar. 

Meer informatie: milieudienst (T 015/51 82 04 of milieudienst@boortmeerbeek.be) 

VOORKOM SCHOORSTEENBRANDEN 

Iedereen die stookt met hout, kolen of stookolie (mazout) in een kachel, een open haard of de centrale 
verwarming kan een schoorsteenbrand krijgen. Dit komt omdat roet zich vastzet aan de schoorsteenwand. Na 
een tijdje koekt al dat roet samen tot een teerachtige substantie, creosoot, die zéér brandbaar is. Creosoot kan 
ontbranden bij een temperatuur van ca. 500° C. Als u een kachel of open haard gebruikt, is die temperatuur zo 
bereikt en ontstaat er kans op een  schoorsteenbrand. 

U herkent een schoorsteenbrand aan: 
- een loeiend geluid in het rookkanaal, zoals een huilende wind, 
- een abnormaal heet rookkanaal, 
- een sterke roetgeur, 
- een overvloedige zwarte rook, 
- vlammen en vonken die soms uit de schoorsteen komen. 

Een schoorsteenbrand kan u voorkomen door uw schoorsteen goed te onderhouden. Laat daarom uw 
schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een bekwaam vakman en vraag een attest. In sommige 
brandverzekeringspolissen is dit trouwens als een verplichting opgenomen. Vraag de vakman meteen ook naar 
scheuren en lekkages te kijken en kijk na of er voldoende trek in de schoorsteen is. Een trek- of coltkap kan 
daarbij helpen. 

Maar uw schoorsteen kan ook van buiten uit vervuild raken waardoor ze minder goed trekt. Zorg daarom ervoor 
dat vogels er zich niet in kunnen nestelen door bijvoorbeeld een “kraaienkap” te plaatsen en let ook op 
ingroeiende klimplanten, steen-of bladerafval. 

Daarnaast moet u verstandig stoken, zo voorkomt u overdadige roetafzetting. Enkele tips: 
- Gebruik steeds de juiste brandstof voor uw kachel. In een allesbrander kan u echt geen afval verbranden, 

enkel de brandstoffen die toegelaten zijn voor hout- en kolenkachels. 
- Stook alleen met droog, natuurlijk en onbehandeld hout. Stook dus geen geverfd hout, spaanplaat, oud 

papier, karton, sloophout, multiplex,… 
- Ventileer tijdens het stoken voldoende de ruimte. Voor een goede trek van de schoorsteen is er voldoende 

afvoer van verse lucht in de ruimte nodig. Dit blijft noodzakelijk, zelfs bij lage-energiewoningen of 
passiefhuizen! 

- Gebruik uw haard niet als grill. 
- Maar bovenal: kies het juiste toestel voor uw ruimte: Plaats nooit een te grote kachel in een kleine ruimte. U 

zal het snel te warm krijgen, de kachel op een lagere stand plaatsen waardoor de trek in de schoorsteen 
vermindert en de roetaanslag vergroot. Bovendien neemt het risico op CO-vergiftiging toe. 

En wat als u toch een schoorsteenbrand hebt? 
- Waarschuw de brandweer via 112. 
- Doof, in afwachting van de brandweer, het vuur in de haard of kachel met zand of zout. Zo voorkomt u rook in 

huis. Doof uw kachel of open haard echter NOOIT met water. Het water wordt onmiddellijk stoom en te veel 
stoom in het smalle rookkanaal kan leiden tot een explosie of een scheur in het rookkanaal. 

- Sluit meteen hierna de schoorsteenklep en de luchttoevoer van de kachel of de deur van de inbouwhaard. 
- Maak de ruimte rond de kachel of haard vrij van brandbaar materiaal zoals tapijten, meubilair,… 
- Verlaat de ruimte waar te veel rook hangt. 
- Ventileer na het doven van het vuur de ruimte zodat u geen CO-vergiftiging kan oplopen. 
- Voor uw eigen veiligheid: laat na de brand uw schoorsteen grondig controleren door een vakman voor u ze 

terug gebruikt. 

 Het college van burgemeester en schepenen  
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