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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 12/november 2014 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD  

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 15 december 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 gemeenteraadscommissie financiën, waarop de 
rekening van het dienstjaar 2013, het budget 2015 en het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2019 zal worden 
besproken, komt samen op donderdag 11 december 2014 om 19 uur. 

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 18 december 2014 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

AFSCHAKELPLAN ELEKTRICITEITSSCHAARSTE  

De voorbije maanden is in de media heel wat te doen geweest rond een mogelijke elektriciteitsafschakeling 
tijdens de winter. Hoewel er ook voor het gemeentebestuur nog veel onduidelijkheden zijn, proberen we een 
stand van zaken te geven. Door het (tijdelijk) sluiten van enkele kerncentrales en het feit dat de alternatieven 
momenteel onvoldoende elektriciteit kunnen opwekken, bestaat er een risico dat tijdens de wintermaanden, 
wanneer meer elektriciteit wordt verbruikt, er onvoldoende elektriciteit beschikbaar zal zijn. Dit kan voor een 
gedeelte worden opgevangen door meer stroom vanuit het buitenland in te voeren, maar hiermee kan het 
probleem niet volledig worden opgevangen. Elektriciteit kan immers niet worden opgeslagen. 

Om hierop een voorlopig antwoord te geven besloot de federale overheid om een afschakelplan uit te werken. 
Dit betekent dat voor bepaalde gedeelten van het land voor een zeer beperkte periode de elektriciteit zal kunnen 
worden onderbroken. Op die manier wordt het verbruik verminderd waardoor men voorkomt dat op een 
onverwacht moment het ganse land met een stroompanne zou worden geconfronteerd.  

Let op! Het is nog lang niet zeker dat er tot afschakelen zal worden overgegaan. Elke gemeente in België werd in 
een bepaalde zone ingedeeld. Indien in België een afschakeling nodig zou zijn worden eerst de gemeenten in zone 
6 afgeschakeld, een volgende maal komen de gemeenten uit zone 5 aan bod, enz. Boortmeerbeek behoort tot 
zone 2. Dit betekent dat er een hele reeks andere gemeenten vóór Boortmeerbeek aan de beurt zullen komen.  

Een afschakeling zal niet zomaar uit de lucht komen vallen. Op de eerste plaats is er de website www.offon.be 
waarop men dagelijks kan volgen of er een kans op afschakeling is. Als de federale overheid besluit om in een 
zone tot afschakelen over te gaan, zal dit vijf dagen vooraf bekend worden gemaakt, zodat iedereen de kans heeft 
de nodige voorbereidingen te treffen. Ook de gemeentelijke website en de lichtkranten van de gemeente zullen 
hierover berichten indien de kans bestaat dat onze gemeente effectief wordt afgeschakeld. 

Een afschakeling heeft als gevolg dat in de gemeenten van de zone die wordt afgeschakeld tussen 17 uur en 20 
uur geen elektriciteitsvoorziening zal zijn. Niet alleen bij u thuis, maar ook op de openbare weg. Concreet zal dit 
als gevolg hebben dat de straatverlichting en verkeerslichten niet zullen functioneren. Bovendien zullen alle 
spoorwegovergangen uit veiligheidsoverwegingen worden gesloten. Voor zover momenteel bekend zou enkel de 
spoorwegovergang op de Provinciesteenweg aan Brouwerij Haacht open blijven. De gemeente overlegt 
momenteel met een hele reeks dienstverlenende organisaties zoals scholen, kinderopvang, woon- en 
zorgcentrum, enz. om geval per geval na te gaan welke gevolgen een afschakeling voor hen kan hebben en welke 
maatregelen eventueel noodzakelijk zullen zijn. Tijdens een afschakeling zal er alleszins voor de gemeente een 
crisiscentrum operationeel zijn en wordt in noodopvangmogelijkheden voorzien.  

Maar natuurlijk kunnen we allemaal zelf een steentje bijdragen om te voorkomen dat het effectief tot een 
afschakeling zou komen door zuinig met energie om te springen. Tips hiervoor vind je onder meer op 
www.eandis.be. 
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Tot slot nog dit. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is het opvangen van een afschakeling als deze met 
noodstroomgeneratoren niet zo eenvoudig en is dit zeker geen oplossing voor een individuele burger. Het gebruik 
van noodstroomgeneratoren vraagt immers niet alleen de nodige kennis van het toestel maar is ook enkel 
mogelijk als uw eigen elektriciteitsaansluiting hierop is voorzien. Wees daarom extra voorzichtig indien u 
hieromtrent toch plannen zou hebben.  

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

CONTAINERPARK GESLOTEN – ZATERDAG 29 NOVEMBER 2014  

Als gevolg van de veldritwedstrijden die op zaterdag 29 november 2014 in de omgeving van het containerpark en 
de sporthal worden georganiseerd, is het containerpark die dag uitzonderlijk de ganse dag gesloten. 

OCMW – VACATURES HALFTIJDSE BEGELEIDERS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAVOT 

Het OCMW werft drie halftijdse begeleiders (m/v) voor de buitenschoolse kinderopvang Ravot aan. De ene 
functie betreft een vervangingscontract in het kader van weerwerk-gesco verband. De andere functie omvat een 
vervangingscontract in gescostatuut omwille van profylactisch verlof en bevallingsrust. De laatste functie is een 
functie in weerwerk-gesco verband voor onbepaalde duur. 

Deze functies in een aangename werkomgeving hebben heel wat te bieden, namelijk een brutomaandloon van 
minimum 891,32 EUR tot maximum 1.527,98 EUR, maaltijdcheques van 7,00 EUR, 26 vakantiedagen, een 
fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer van en naar het werk.  

Wie interesse heeft voor deze functie, kan bij het secretariaat van het OCMW, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek 
(T 015/51 11 65 – e-mail info@ocmwboortmeerbeek.be) een inschrijvingsformulier vragen. Dit formulier moet 
samen met een kopie van uw kwalificatiebewijs toekomen bij de voorzitter van het OCMW, Heverplein 1, 3191 
Boortmeerbeek, uiterlijk op 29 november 2014. 

Meer inlichtingen over de functiebeschrijving, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure zijn te verkrijgen bij 
Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot (T 015/51 71 09). 

DEFECTE STRAATLAMPEN – WE REKENEN OP UW MEDEWERKING! 

Een goede straatverlichting draagt bij tot de veiligheid van de bewoners, de voorbijgangers en het verkeer. 
Buurtbewoners zien meestal het eerst wanneer een lamp stuk is. We rekenen daarom in het bijzonder op hen om 
een defect snel te melden. Meld daarom een defecte straatlamp via 
http://www.eandis.be/eandis/klant/k_straatlampen.htm. 

Meldingen gebeuren via invulvelden waarvan sommige verplicht zijn om de klacht correct en volledig te 
registreren. Hierdoor kunnen herstellingen sneller worden uitgevoerd. Bovendien wordt de melder via een e-mail 
verwittigd wanneer het defect is hersteld. 

Geen internet? Dan kan een defect worden gemeld via het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35. 

Een defecte straatlamp, waarvan de gegevens op een correcte en volledige manier zijn doorgegeven, wordt 
binnen de 14 dagen hersteld, tenminste als het enkel een defect aan één lamp betreft. 

Meer informatie: www.eandis.be 

MELDING RIOLERINGSPROBLEMEN 

Nog al te vaak denken inwoners dat problemen aan het rioleringsnet aan de gemeente moeten worden gemeld. 
Als sinds meerdere jaren worden de rioleringen in onze gemeente niet meer door de gemeente zelf beheerd, 
maar wel door Infrax. Dit is een samenwerkingsverband tussen vijf netbeheerders, namelijk Infrax Limburg, Iveg, 
Infrax West, PBE en Riobra. Infrax verzorgt de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van alle 
leidinggebonden nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en/of riolering) op het grondgebied van 
de gemeenten die daarvoor bij de verschillende distributienetbeheerders aangesloten zijn. 

Een verstopping van de riolering op openbaar domein of andere storingen aan het openbaar rioleringsnet kan 
men 24 uur per dag melden via de storingslijn (T 078 35 34 33). 

SINTERKLAASMARKT – DONDERDAG 4 DECEMBER 2014 

Op donderdag 4 december 2014 zullen Sinterklaas en Zwarte Piet van 14 uur tot 17 uur onze markt een bezoekje 
brengen. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om Sinterklaas op onze markt te ontmoeten. Er is lekkers voor 
iedereen! 

VLAAMS-BRABANTSE VROUWEN BEWEEG- EN GEZONDHEIDSDAGEN – ZONDAG 7 DECEMBER EN MAANDAG 8 DECEMBER 2014 

De vrouwen beweeg- en gezondheidsdagen zijn een uitbreiding van de Vlaams-Brabantse vrouwensportdag. 
Twee dagen in het teken van een gezonde levensstijl waarbij aandacht wordt besteed aan het thema gezondheid 
via sport, workshops, lezingen en een info- en doebeurs. Men kan tijdens deze dagen allerlei metingen (bvb. 
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vetmeting, bloeddruk,…) laten uitvoeren, luisteren naar interessante presentaties en allerlei sporten en 
beweegactiviteiten beoefenen. Tijdens de beurs krijgt men heel wat voedings- en gezondheidsadvies. Maak 
hiervan een gezond dagje uit. Na deze dagen kan men starten aan een gezond nieuw jaar! 

De beweeg- en gezondheidsdagen vinden plaats in het gemeenschapscentrum Den Egger en de sporthal van 
Scherpenheuvel, August Nihoulstraat 74. Op zondag 7 december 2014 wordt vanuit Boortmeerbeek busvervoer 
naar de beweeg- en gezondheidsdag georganiseerd. De bus vertrekt om 9.45 uur aan de sporthal. In 
Scherpenheuvel vertrekt de bus om 16.00 uur terug naar huis. 

De beweeg- en gezondheidsdagen zijn een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant. De deelnameprijs bedraagt 
3,00 EUR. Het volledige programma en mogelijkheid tot inschrijven vindt men op 
http://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/sport/vrouwen-beweeg-en-gezondheidsdagen. Inschrijven kan 
ook bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

WORKSHOP MET VERTELLING ‘LICHT: KAARSEN EN LANTAARNS’ – WOENSDAG 17 DECEMBER 2014 

‘Licht: kaarsen en lantaarns’, een workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar brengt licht in de donkere winter. We 
luisteren naar het prachtige verhaal van Alladin en de wonderlamp. Dan boetseren we een kaars, versieren 
theelichtjes en maken een lantaarn. 
Deze workshop vindt plaats in de bibliotheek (Blokstraat) op woensdag 17 december 2014 van 13.30 uur tot 16 
uur. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Aan de workshop kunnen 12 kinderen 
deelnemen. 

Inschrijven: via www.habobib.bibliotheek.be 

VAKANTIEOPVANG OP RAVOT – VAN MAANDAG 29 DECEMBER TOT EN MET WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 

Ravot opent tijdens de kerstvakantie enkele dagen zijn deuren voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Deze week 
spelen we samen met de kinderen rond het thema ’ijstijd’. We hopen op veel sneeuw zodat we ons samen met de 
kinderen helemaal kunnen inleven in de ijstijd. 

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 (T 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.ocmwboortmeerbeek.be) 

PMD-ZAK GOEDKOPER VANAF 1 JANUARI 2015 

Vanaf 1 januari 2015 kost een rol PMD-zakken 3,00 EUR in plaats van 5,00 EUR. Dit betekent een prijsverlaging 
van 10 cent per zak. De prijsdaling is volledig in het voordeel van de inwoners, die zo beloond worden voor hun 
goede PMD-sorteerprestaties. De prijsverlaging is mogelijk dankzij een extra tegemoetkoming van Fost Plus voor 
de inzameling en verwerking van het PMD-afval.  

De PMD-zakken blijven in 2015 dezelfde, enkel de prijs verandert. Reeds aangekochte zakken aan het tarief van 
0,25 EUR worden niet geruild of teruggenomen. Wie volop van de prijsverlaging wenst te genieten, haalt dus best 
geen grote voorraad PMD-zakken meer in huis in 2014. PMD-rollen aan 3,00 EUR kan u vanaf 1 januari 2015 
aankopen via de gekende kanalen.  
Opgelet! Enkel PMD-zakken met EcoWerf-logo zijn toegelaten om uw PMD aan te bieden. Andere zakken krijgen 
een rode sticker en neemt EcoWerf niet mee.  

BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BAARMOEDERHALSKANKER 

Elk jaar worden er in Vlaanderen ongeveer 350 vrouwen getroffen door baarmoederhalskanker. Nochtans kunnen 
baarmoederhalskanker en de voorstadia ervan makkelijk opgespoord worden door een uitstrijkje. 

Ben je een vrouw tussen 25 en 64 jaar? Dan neem je best deel aan het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker. Hieronder lees je waarom. 
Het nemen en de beoordeling van een uitstrijkje bij de gynaecoloog of huisarts gebeurt best om de drie jaar. Het 
is dan gratis voor wie is aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds. Het remgeld van de consultatie dien je wel te 
betalen. 

Weetjes over baarmoederhalskanker 
1. Klachten die kunnen wijzen op baarmoederhalskanker zijn ongewone vaginale afscheiding en ongewone 

vaginale bloedingen. 
2. 80% van de vrouwen geraakt tijdens hun leven besmet met het virus. Meestal is dat niet erg, want het 

lichaam ruimt het virus zelf weer op. 
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3. Als de kanker of een voorstadium ervan vroegtijdig ontdekt wordt, is de behandeling meestal minder zwaar 
en de kans op genezing groot. 

4. De gemiddelde leeftijd waarop de baarmoederhalskanker wordt vastgesteld, is 54 jaar. Ook na de menopauze 
laat je dus best om de 3 jaar een uitstrijkje nemen. Dat geldt tot je 64e.  

5. Ook als de baarmoeder verwijderd is, wordt het aangeraden een uitstrijkje te laten nemen. Wanneer de 
baarmoederhals eveneens werd weggenomen, dan is een uitstrijkje zinloos. 

6. Zelfs wanneer je tegen het HPV-virus bent gevaccineerd, laat je best om de drie jaar een uitstrijkje nemen. 
Het vaccin beschermt namelijk niet tegen alle virustypen die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. 

7. Baarmoederhalskanker komt twee keer zo vaak voor bij rokers die besmet zijn met het virus, dan bij niet-
rokers. 

8. Een gezonde leefstijl en een goede conditie verhinderen niet altijd dat je kanker krijgt. Ze hebben wel een 
beschermende werking tegen ziekten in het algemeen en kunnen de afweerreacties bij ziekte verbeteren. 

9. Je krijgt geen (baarmoederhals)kanker van stress. 
10. Door elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen, kan je baarmoederhalskanker voorkomen. 

Het Centrum voor Kankeropsporing stuurt elke vrouw tussen 25 en 64 jaar een aanbevelingsbrief per post met de 
vraag tot deelname aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker als je geen uitstrijkje hebt laten 
nemen de laatste drie jaar.  

Meer informatie: www.bevolkingsonderzoek.be  

TANKSLAG IN ONZE GEMEENTE 

Veel gezinnen zijn voor de verwarming van hun woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas. 
Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen te lekken. Ook ‘lege’ stookolietanks 
bevatten nog olieresten, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. De kosten voor 
de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. 

De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, eerst geledigd, gereinigd en vervolgens 
verwijderd moet worden.  Voor tanks met een inhoud van meer dan 5.000 liter dient dit zelfs binnen een termijn 
van 36 maanden na de buitengebruikstelling te gebeuren.  Indien de verwijdering omwille van technische 
aspecten niet mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden.  De beslissing om de tank al dan niet op te 
vullen wordt genomen door een erkend tanktechnicus. 

Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseert een werkgroep, 
bestaande uit inwoners van de gemeenten Boortmeerbeek, Herent, Keerbergen en Tremelo samen met 
Interleuven een ‘tankslag’. Door de gezamenlijke prijsvraag voor een groot aantal tanksaneringen kan allicht een 
betere prijs bedongen worden, maar wordt wel rekening gehouden met de kwaliteit. 

Het verloop van het project zal er ongeveer als volgt uitzien:   
- Een werkgroep, bestaande uit een gemeentelijke afgevaardigde, inwoners van de deelnemende gemeenten, 

milieuraad…, zal enkele keren samenkomen om ondermeer de nodige afspraken te maken omtrent procedure 
en timing, criteria te bespreken, firma’s aan te schrijven, offertes te vergelijken… en tenslotte één firma te 
selecteren. 

- De gekozen firma zal in iedere gemeente een informatieavond geven waar zowel haar werking als de concrete 
aanpak en voorwaarden van het project ‘Tankslag’ aan bod zullen komen. 

- Tenslotte zal de gekozen firma een individueel contract met de geïnteresseerde inwoner afsluiten en de tank 
verwijderen of opvullen.  Na de uitvoering van de werken zal de firma de vereiste attesten van 
buitengebruikstelling van de tank overmaken aan de inwoner. 

Heeft u een buiten gebruik gestelde stookolietank en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de tankslag, 
dan kan u dit, geheel vrijblijvend, aangeven op het invulformulier, dat u kunt terugvinden op de gemeentelijke 
website of afhalen op de milieudienst. Het invullen van dit formulier verplicht u tot niets.  Het indienen van het 
invulformulier kan bij de gemeente zolang het project loopt.  Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de 
werkgroep, dan kunt u dit tot en met 15 december 2014 aangeven op het invulformulier dat men kan 
downloaden via milieudienst@boortmeerbeek.be 
 
Van zodra de werkgroep de firma heeft gekozen, zal u via mail of brief op de hoogte gebracht worden van de 
informatieavond. 

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

 Het college van burgemeester en schepenen  
De secretaris, De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits 
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Annick DeKeyser – Hans De Locht – Willy Cornelis 
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