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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 13/december 2014 

NIEUWJAARSWENSEN 

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeente- en OCMW-raadsleden wensen alle inwoners van 
Boortmeerbeek een gelukkig en voorspoedig 2015. 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 26 januari 2015 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 22 januari 2015 om 19 
uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

GEMEENTEHUIS GESLOTEN 

Omwille van de eindejaarsfeesten zullen de gemeentelijke diensten gesloten zijn op vrijdag 2 januari 2015. 

GEMEENTE BOORTMEERBEEK LANCEERT GESCHENKBON 

Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek lanceert de gemeentelijke geschenkbon. Al wie op zoek is naar een 
passend geschenk kan voortaan in het gemeentehuis terecht om er een geschenkbon aan te kopen. Die kan bij 
een handelaar naar keuze uit de gemeente worden ingeruild. 

De Boortmeerbeekse geschenkbonnen vormen het ideale geschenk voor elke gelegenheid. Voor iemand die op 
het laatste nippertje nog een geschenk zoekt, maar geen inspiratie heeft. Of een passend geschenk voor een 
persoon die men minder goed kent. In al deze situaties vormt de gemeentelijke geschenkbon de ideale oplossing. 

Bij de start van het project hebben zich reeds ruim veertig deelnemende handelaars uit de gemeente  aangemeld, 
een aantal dat nog dagelijks aangroeit. De deelnemende handelaars herkent men aan de sticker met het (nieuwe) 
gemeentelijke logo op hun vitrine. Een lijst met alle deelnemers vindt men ook op www.boortmeerbeek.be, 
www.hebos.be en www.unizo.be/boortmeerbeek. Wat meteen in het oog springt, is het brede spectrum van 
handelaars die aan het project meewerken, zodat al wie een geschenkbon als cadeau ontvangt uit het zeer 
diverse aanbod ongetwijfeld een geschenk naar zijn zin zal kunnen kiezen. 

De geschenkbon zelf is te koop in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. De geschenkbonnen zijn in vier 
verschillende waarden te koop, namelijk 5,00 EUR, 10,00 EUR, 25,00 EUR en 50,00 EUR. Natuurlijk is ook een 
combinatie mogelijk zodat iedereen een geschenkbon op zijn maat kan aankopen. In de feestelijke omslag waarin 
de geschenkbon wordt aangeboden, zit ook steeds een actuele lijst met alle deelnemende handelaars, handig om 
nadien een keuze te kunnen maken. 

Met het lanceren van dit project wil het gemeentebestuur op de eerste plaats de lokale handelaars een duwtje in 
de rug geven. Dat hiermee ook een klein steentje aan een duurzame mobiliteit wordt bijgedragen, is meteen 
meegenomen. Het bestuur hoopt immers dat met het invoeren van de geschenkbon meer mensen in de eigen 
gemeente hun aankopen zullen verrichten en minder de verplaatsing maken naar steden en gemeenten uit de 
omgeving. 

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

Begin januari 2015 gaat de nieuwe gemeentelijke website online. Het webadres blijft ongewijzigd, namelijk 
www.boortmeerbeek.be. Deze nieuwe website vervangt de ondertussen verouderde website die sinds 2003 
online was.  

De nieuwe website oogt niet alleen frisser, hij is vooral veel gebruiksvriendelijker. Bezoekers zullen er veel 
makkelijker de gezochte informatie kunnen terugvinden. Om deze informatie permanent actueel te houden werkt 
de gemeente o.a. samen met de Vlaamse Productencatalogus die centraal voor gemeenten relevante informatie 
verzamelt, actualiseert en aan de gemeenten ter beschikking stelt. 

Maar ook voor verenigingen en bedrijven biedt de nieuwe website op termijn heel wat kansen. Ze zullen er 
immers zelf hun werking kunnen voorstellen en hun activiteiten aankondigen. Trouwens, het is de bedoeling dat u 
binnenkort de mogelijkheid krijgt de nieuwsberichten die op de website verschijnen, via een elektronische 
nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.  

Eén van de meest belangrijke vernieuwingen is ongetwijfeld de mogelijkheid om voortaan een hele reeks 
documenten en attesten digitaal aan te vragen. Hierover leest u meer verder in deze nieuwsbrief.  

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

ONTVANG UW DOCUMENTEN DIGITAAL  

De vernieuwing van de gemeentelijke website gaat gepaard met de mogelijkheid om voortaan digitaal een reeks 
attesten en documenten aan te vragen. Dit bespaart u een bezoek aan het gemeentehuis! De aangevraagde 
documenten en attesten worden aangevuld met de nodige elektronische handtekening(en) en een beveiligde 
verificatiecode en worden u vervolgens per e-mail bezorgd. Dankzij de digitale handtekening zijn ze volledig 
rechtsgeldig. 

Vanaf 1 januari 2015 kan u alle attesten van de dienst burgerzaken (bvb. attest gezinssamenstelling, uittreksel 
strafregister, afschrift geboorteakte,….) digitaal bekomen. Let op! Voor identiteitskaarten en reispaspoorten zal u 
wel nog steeds naar het gemeentehuis moeten komen. 

De voordelen van deze manier van werken zijn groot: 
- U bespaart tijd. 
- U vraagt een attest aan wanneer het u past. 
- U hoeft zich niet meer te verplaatsen naar het gemeentehuis. 
- U hebt overal en altijd (24/7) toegang en controle van belangrijke documenten. 
- Via een eenvoudige authentificatieprocedure hebt u toegang tot het document. 
- De digitaal afgeleverde attesten zijn 100 % veilig en rechtsgeldig. 

Indien u een attest wenst te bekomen, maakt u gebruik van het e-loket op de nieuwe website of u stuurt een e-
mail met een juiste omschrijving van uw vraag naar burgerzaken@boortmeerbeek.be. 

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 82 30) 

GEWIJZIGDE OPENINGSUREN OCMW-DIENSTEN 

Vanaf 1 januari 2015 wijzigen de openingsuren van de diensten van het OCMW. Het OCMW bouwt een 
toegankelijk centraal onthaalpunt uit voor elke burger met een welzijnsvraag. Het gebouw van de sociale dienst 
kreeg een grondige opknapbeurt. Dagelijks bemant een onthaalmedewerker de onthaaldesk.  

De onthaalmedewerker geeft u eerstelijnsinformatie op een actieve manier. De informatie heeft betrekking op 
contactgegevens zoals adressen, openingsuren, telefoonnummers of een contactpersoon en op documenten, 
formulieren of attesten die u nodig heeft om hulp aan te vragen bij een interne of externe welzijnsdienst. Indien 
nodig verwijst de onthaalmedewerker u door. Dit kan zowel intern naar de eigen diensten, als extern. De 
onthaalmedewerker kan voor u een afspraak maken.  

Let op! U vindt het onthaal van het OCMW niet langer aan het Heverplein 1, maar wel in het aangrenzende 
gebouw (Heverplein 12). 

We vermelden hier de openingsuren van de OCMW-diensten:  

Openingsuren onthaal: Heverplein 12, 3191  Boortmeerbeek – tel: 015 51 11 65 

 Persoonlijk onthaal (zonder afspraak) Telefonisch onthaal (015/51 11 65) 
Maandag  9 – 12 uur en 16 – 19 uur 8 – 12.30 uur en 13.30 – 19 uur 
Dinsdag  9 – 12 uur 8 – 12.30 uur en 13.30 – 16 uur 
Woensdag 9 – 12 uur 8 – 12.30 uur en 13.30 – 16 uur 
Donderdag 9 – 12 uur 8 – 12.30 uur en 13.30 – 16 uur 
Vrijdag 9 – 12 uur 8 – 12.30 uur en 13.30 – 16 uur 
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Openingsuren sociale dienst: Heverplein 12, 3191  Boortmeerbeek  

 Persoonlijk onthaal (zonder afspraak) Op afspraak (via onthaal) 
Maandag  9 – 12 uur en 16 – 19 uur 13 – 16 uur 
Dinsdag  9 – 12 uur 13 – 16 uur 
Woensdag 9 – 11 uur 13 – 16 uur 
Donderdag 9 – 12 uur 13 – 16 uur 
Vrijdag 9 – 12 uur  

Openingsuren juridisch advies: Heverplein 12, 3191  Boortmeerbeek  

 Persoonlijk onthaal (zonder afspraak) Op afspraak (via onthaal) 
Donderdag 9 – 12 uur 13 – 16 uur 

Openingsuren dienst thuiszorg: Heverplein 3, 3191  Boortmeerbeek  

Op afspraak, via het onthaal OCMW 

Openingsuren buitenschoolse kinderopvang: Ravesteinstraat 84, 3191 Boortmeerbeek 

Op afspraak, via het onthaal OCMW 
Ter plaatse: 
- Schooldagen: 7 – 8 uur en vanaf einde school tot 19 uur 
- Woensdagen: einde school tot 19 uur 
- Vakantiedagen: 7 – 19 uur 
- Schoolvrije dagen: 7 – 19 uur 
 
GEGEVENS ONTHAAL: 
 
Adres: Heverplein 12, 3191 Boortmeerbeek 
Telefoonnummer: 015 51 11 65 
E-mailadres: info@ocmwboortmeerbeek.be 
www.ocmwboortmeerbeek.be  
 

OCMW – VACATURE SCHOONMAKER (HALFTIJDS) 

Het OCMW Boortmeerbeek gaat voor de dienst thuiszorg over tot de aanwerving van een schoonmaker, een 
halftijdse functie van onbepaalde duur. Deze medewerker staat in voor het poetsen van privé-woningen van 
personen met een zorgbehoefte, eventueel in combinatie met de gebouwen van het OCMW. 

Momenteel betreft het één contract met indiensttreding vanaf 1 maart 2015. In de loop van het jaar worden 
mogelijk meerdere schoonmaakfuncties vacant verklaard. Geslaagde kandidaten komen in een werfreserve van 
één jaar en kunnen dan worden opgeroepen. Voor deze functie zijn er geen diplomavereisten. 

Het bruto geïndexeerd maandsalaris voor deze halftijdse functie bedraagt minimum 891,32 EUR en maximum 
1.387,25 EUR. Daarnaast biedt het OCMW Boortmeerbeek u een job met tal van voordelen zoals maaltijdcheques 
(7,00 EUR), een gunstige vakantieregeling (26 dagen), hospitalisatieverzekering, haardgeld of 
standplaatsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, fietsvergoeding en werkzekerheid.  

Wie interesse heeft voor deze functie, kan het inschrijvingsformulier en de functiebeschrijving bekomen via 
www.ocmwboortmeerbeek.be of via het onthaal van het OCMW Boortmeerbeek, Heverplein 12, 3191 
Boortmeerbeek, tel. 015 51 11 65, mail info@ocmwboortmeerbeek.be  

Uw kandidaatstelling kan gebeuren via het inschrijvingsformulier en/of een brief met CV en moet uiterlijk op 12 
januari 2015 bij het OCMW zijn toegekomen. U richt uw kandidatuur aan de heer Willy Cornelis, voorzitter, 
Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek.  

Meer informatie over de functie, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure: bij Kim Verbeek (teamcoördinator 
thuiszorg – T 015/50 01 64) 

KOEKEN ZINGEN – WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 

Naar aloude gewoonte zullen op woensdag 31 december 2014 weer heel wat kinderen op pad gaan om ‘koeken 
te zingen’. Automobilisten, wees deze dag dus extra voorzichtig!  

INFOAVOND VERBINDINGSRIOLERING HEVER-MUIZEN – DONDERDAG 29 JANUARI 2015  

De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de inspanningen van Aquafin zien we 
hier geleidelijk aan verbetering in komen. In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin namelijk de nodige 
infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaat dan om de zogenaamde collectoren en 
zuiveringsinstallaties.  
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Aquafin, Infrax en de gemeente Boortmeerbeek bereiden momenteel de uitvoering voor van het project 
‘Verbindingsriolering Hever – Muizen fase 2’. We vinden het belangrijk u op de hoogte te stellen van de werken 
die in uw buurt zullen uitgevoerd worden en nodigen u daarom graag uit op een infoavond. Omdat het project 
zeer uitgebreid is en over verschillende straten in zowel de gemeente Mechelen als de gemeente Boortmeerbeek 
loopt, wordt er per gemeente een afzonderlijke infoavond georganiseerd. Voor de bewoners van Boortmeerbeek 
vindt deze infoavond plaats op donderdag 29 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek.  

De projectverantwoordelijken van Aquafin en Infrax en de vertegenwoordigers van de gemeente Boortmeerbeek 
zullen er de werken toelichten en aansluitend uw vragen beantwoorden. 

Meer informatie: technische dienst (info@boortmeerbeek.be) 

GEDICHTENDAG – DONDERDAG 29 JANUARI 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. Ook dit jaar werken de gemeenten 
Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen samen met HaBoBIB rond een gemeenschappelijk programma. 

Op donderdag 29 januari 2015 vindt in dit kader in de bibliotheek om 20 uur een avondvullend literair programma 
vol poëzie plaats. 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 met woorden van 
Andreus, Auden, Claus, de Coninck, Gruwez, Heytze, Milley, Neruda, Nolens, van Vliet, en andere kleppers, 
gekleurd en versterkt door de passionele klanken van het accordeon, met bewerkingen en composities van Bach, 
Brel, Galliano, Kusiakov, Piazolla en Smeulders. Verrassend, vertederend en ontroerend, soms fel, grappig en 
stout, maar steeds herkenbaar. Eros wie eros toekomt. Deze avond krijgt een extra pigment door het verwerken 
van een aantal ingezonden gedichten geschreven door inwoners van onze gemeente.  

De toegang voor deze avond bedraagt 5,00 EUR en om zeker te zijn van uw plaats, reserveert u best vooraf in de 
bibliotheek.  

Meer informatie en inschrijvingen: HABOBIB (T 015/62 70 29 - habobib@bibliotheek.be) 

LOKALEN JEUGDVERENIGINGEN ZIJN GEEN CONTAINERPARK 

Regelmatig worden aan de lokalen van jeugdverenigingen zetels achtergelaten zonder dat hierover vooraf 
afspraken zijn gemaakt. De jeugdlokalen zijn echter geen containerpark zodat het absoluut niet kan om er zomaar 
niet meer gebruikte zetels te dumpen. Zetels die u zelf niet langer gebruikt, horen thuis in het containerpark of 
laat u bij de ophaling van het groot huisvuil meenemen. 

AFSCHAKELPLAN – TIPS OM ENERGIE TE SPAREN 

In de vorige nieuwsbrief en in de media kon men al heel wat lezen over het afschakelplan dat in gang kan worden 
gezet bij een eventueel stroomtekort tijdens de volgende maanden. Wil je helpen een stroomonderbreking te 
voorkomen deze winter? Prachtig! Hieronder vind je alvast enkele makkelijk toepasbare tips voor thuis: 

 
1. Let op je elektrische waterkoker: Een waterkoker is een heel efficiënte manier om water op te warmen.  
 Je hoeft er echter niet meer water dan nodig in te doen. Wees je ervan bewust dat er veel vermogen gebruikt 

wordt (2000 watt) om het water op te warmen. Gezien het risico op stroomtekort deze winter is het dus beter 
om het gebruik ervan te vermijden op momenten waarop het elektriciteitsverbruik het hoogst ligt, meer 
bepaald tussen 17 en 20 uur. 

2. Word de koning(in) van het eenpansgerecht: Beperk je verbruik tot één vuur. Leve frittata, paella, omeletjes, 
gewokte kip ... Moet je toch wat koken? Draai de warmteknop terug zodra je water borrelt. 

3. Leef meer ‘unplugged’: De laders van je elektrische tandenborstel, je gsm of je laptop trek je best uit wanneer 
je ze niet nodig hebt. Ze verbruiken meer dan je denkt! Daarom laat je ze ook best 'unplugged' tijdens de 
piekmomenten, vooral tussen 17 en 20 uur. 

4. Keep it cool: Je koelkast en diepvriezer zijn samen goed voor 18% van je stroomverbruik. En hoe langer je hun 
deur open houdt, hoe meer koude (en dus stroom) je verspilt. Maak er een sport van alles in één keer uit je 
koelkast of diepvriezer te halen. En ontdooi regelmatig jouw diepvriezer zodat hij minder verbruikt. 

5. Surf draadloos: Gebruik je ‘unplugged’ laptop in plaats van een desktop om te surfen en denk eraan om je 
batterij buiten de piekmomenten op te laden. 

Meer informatie: www.offon.be 
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