
_________________________________________________________________________________________________ 
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 2/februari 2014 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 24 maart 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 27 februari 2014 om 19 uur in de OCMW-lokalen, Heverplein 3 te 

Hever.  

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

SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2013 

Jaarlijks organiseert de gemeente Boortmeerbeek een huldiging van sport- en cultuurlaureaten, waarbij de meest 

verdienstelijke Boortmeerbeekse sportbeoefenaars en cultuuractieve persoon door het gemeentebestuur in de 

bloemetjes worden gezet. Als sportlaureaat 2012 kwam Carolien Van Eycken uit de bus. Bart Van der Geest en 

Karen Wera werden verkozen als cultuurlaureaat 2012. 

Het concept van de sport- en cultuurlaureaten werd in 2013 helemaal aangepast. Zo worden er voortaan 

meerdere categorieën gehuldigd tijdens deze plechtigheid, namelijk naast de traditionele sport- en cultuurlaureaat 

2013, wordt ook de ploeg van 2013 en de vrijwilliger van 2013 extra in de bloemen gezet. Dus kent u iemand die 

individueel goed gepresteerd heeft in 2013 of een ploeg die een bijzondere prestatie leverde in 2013 (kampioen, 

bekerwinnaar,…). Of is er iemand in uw vereniging met een bijzonder verdienste, stuur dan zeker vóór vrijdag 

28 februari 2014 schriftelijk een voordracht naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 

3190 Boortmeerbeek.  

Meer informatie: dienst vrijetijd (sport: Griet Janssens – cultuur: Sophie Moons - T 015/51 11 45- 

vrijetijd@boortmeerbeek.be )  

SPORTKAMPEN PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 

Ook dit jaar organiseert het gemeentebestuur tijdens de zomervakantie sportweken voor jongeren. Dit wil zeggen 

dat kinderen onder begeleiding kennismaken met een brede waaier aan sporten: balsporten, tennis, turnen, 

baseball,… Voor de kleinsten staan er naast aangepaste sporten eveneens ontspanningsactiviteiten op het 

programma zoals tekenen, knutselen, liedjes zingen,…  Tenslotte bieden we sportweken aan voor 12- tot 16-

jarigen; tijdens deze sportweken worden omnisporten gecombineerd met een avontuurlijke uitstap. 

Jongeren met een handicap krijgen een programma op maat van hun persoonlijke mogelijkheden onder 

begeleiding van een aandachtsmonitor. Graag vermelden bij de inschrijving en contact opnemen met de 

gemeentelijke sportdienst. 

De sportweken worden op volgende data georganiseerd: 

4- tot 5-jarigen: (geboortejaar: 2009 – 2010) 

 Zomervakantie:  

 maandag 14 tot vrijdag 18 juli 2014 

 maandag 18 tot vrijdag 22 augustus 2014 

6- tot 12-jarigen: (geboortejaar: 2002 – 2008) 

 Paasvakantie: maandag 14 tot vrijdag 18 april 2014 

 Zomervakantie:  

 maandag 7 tot vrijdag 11 juli 2014 

 maandag 14 tot vrijdag 18 juli 2014 

 maandag 18 tot vrijdag 22 augustus 2014 
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12- tot 16-jarigen: (geboortejaar: 1998 - 2001)  

 Paasvakantie: maandag 14 tot vrijdag 18 april 2014 

 Zomervakantie: maandag 7 tot vrijdag 11 juli 2014 

De activiteiten vinden plaats in en rond de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek, telkens 

van 9 tot 16 uur. Er wordt opvang voorzien, ’s morgens vanaf 8 uur en ’s avonds tot 17 uur. 

Wat moeten de deelnemers meebrengen: aangepaste sportkledij, schoenen voor binnen en buiten, reservekledij, 

lunchpakket, drankjes en versnaperingen voor tijdens de pauze. Om verlies te voorkomen, zet u best de naam 

van uw kind op kledij, sportzak, brooddoos,…  Breng voldoende drinken mee, best in een herbruikbaar busje 

zodat men steeds kan bijvullen met water. Voorzie bij warm weer ook steeds een hoofddeksel en zonnecrème en 

bij activiteiten met de fiets een helm en een fluovestje 

 Tijdens de middagpauze blijven de jongeren onder begeleiding in de sporthal. Alle kinderen moeten zelf een 

lunchpakket en drankjes meebrengen. Eén drankje is in de prijs begrepen. 

De deelnameprijs voor 4-tot 5- jarigen en 6-tot 12- jarigen bedraagt 60,00 EUR voor inwoners van de gemeente 

en 75,00 EUR voor deelnemers van buiten de gemeente. Voor de 12- tot 16-jarigen bedraagt de deelnameprijs 

75,00 EUR voor inwoners van de gemeente en 90,00 EUR voor deelnemers van buiten de gemeente. 

Afhankelijk van het tijdstip van de activiteit is er een andere startdatum waarop de inschrijvingen starten: 

 sportweek tijdens de paasvakantie:  start inschrijvingen op maandag 10 maart 2014 om 18 uur.  

 sportweken tijdens de zomervakantie:  start inschrijvingen op maandag 28 april 2014 om 18 uur. 

U kan voor deze sportkampen online inschrijven via Ticketgang. Op http://boortmeerbeek.ticketgang.eu kan u 

terecht om uw eigen 'account' aan te maken. Best kan u dit account vooraf aanmaken. Zo moet u dat niet meer 

doen als de inschrijvingen starten, wat toch wat tijd spaart. Indien u hier moeilijkheden mee ondervindt, staan we 

op de dienst vrije tijd steeds paraat om u te helpen. 

Op de dag van de inschrijvingen, ziet u de weken verschijnen en kan u deze ‘aankopen’. U kiest dan de gepaste 

activiteit, vult alle gegevens in en betaalt via een beveiligde site. Even later krijgt u een bevestigingsmail en kan 

u de e-tickets afprinten. Simpeler kan echt niet. Maar ook al kan u nog altijd terecht in het gemeentehuis, toch 

raden we u aan om van thuis uit in te schrijven omdat dit sneller verloopt en het aantal beschikbare plaatsen 

beperkt is. Let op! Sommige verenigingen werken ook samen met Ticketgang. De login van deze verenigingen 

geldt niet voor de activiteiten van de gemeente. U moet dus een nieuw account aanmaken op 

boortmeerbeek.ticketgang.eu! Gelieve de geboortedatum correct te noteren bij inschrijving (bv. 15-05-2001). 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Griet Janssens – T 015/511145 – 

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

VOORDRACHT ‘BEN JIJ OOK ZO GEVOELIG?’ – VRIJDAG 21 FEBRUARI 2014 

‘Ben jij ook zo gevoelig’ gaat over hooggevoelige kinderen en tieners. Gevoelige kinderen en jongeren hebben 

een fijngevoelig zenuwstelsel. De prikkels uit hun omgeving laten een diepe indruk na, waardoor ze tijd en rust 

nodig hebben om deze indrukken te verwerken. Sensitieve kinderen en jongeren functioneren hierdoor op een 

bijzondere manier. Hun gevoeligheid kan als last of als gave beschouwd worden, afhankelijk van de manier 

waarop ermee wordt omgegaan. Een voordracht vol tips voor dagelijkse toepassing door An Michiels, 

coördinator van Sensitief vzw.  

Deze voordracht, die door de provincie Vlaams-Brabant wordt georganiseerd, is bestemd voor ouders van 

kinderen en tieners. Hij vindt plaats op vrijdag 21 februari 2014 om 20 uur in de gemeentelijke basisschool, 

Beringstraat 107. De toegang is gratis maar er wordt wel gevraagd vooraf in te schrijven. 

Meer informatie en inschrijvingen: T 0473/95 16 75 –  infoavond@demamasendepapas.be  

NASCHOOLSE SPORT – VANAF DONDERDAG 13 MAART 2014 

De gemeente Boortmeerbeek organiseert ook dit schooljaar naschoolse sport.  We willen leerlingen van het 

eerste, tweede en derde leerjaar op donderdag 13, 20 en 27 maart en 3 april 2014 de kans geven om tijdens vier 

lessen kennis te maken met dans, volleybal, basketbal, judo of voetbal. Wil je graag eens ervaren wat een echte 

training van één van deze sporten inhoudt, dan mag je deze kans zeker niet laten liggen. De lessen worden 

gegeven door bereidwillige lesgevers van verschillende sportclubs uit de gemeente. Je kan ter plaatse kiezen 

welke sport je wil proberen. 

Alle lessen vinden plaats aan de gemeentelijke sporthal (Sportveldweg 6). De deelnameprijs bedraagt 3,00 EUR 

per les en men kan inschrijven via Ticketgang (http://boortmeerbeek.ticketgang.eu) of op de dienst vrije tijd. 

In dit laatste geval moet er wel contant worden betaald. Als kledij voorziet men best een sportieve T-shirt, 

binnensportschoenen en een lange of korte sportbroek. De voetballers vergeten natuurlijk hun sportschoenen of 

eventueel hun voetbalschoenen niet en kledij die vuil mag worden.  
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Naschoolse sport start telkens om 16.30 uur. Vanuit de verschillende scholen wordt busvervoer voorzien naar de 

sporthal van Boortmeerbeek. Na de les om 17.30 uur vertrekt uur nog een bus richting Ravot. Gelieve bij de 

inschrijving duidelijk aan te duiden of je hier gebruik van wil maken of niet. 

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

CURSUS ‘EHBO VOOR SENIOREN’ – DINSDAG 18 MAART 2014 

Als senior komt u misschien vaker in situaties terecht waarbij vlug en juist handelen een wereld van verschil 

maakt voor een slachtoffer. Wat doet u als iemand in uw omgeving plots een hartaanval krijgt of beroerte? Mag 

men dan iemand verplaatsen of juist niet? Wat doet u terwijl u wacht op een ambulance? Met de juiste tips kan u 

wellicht een leven redden. Een ervaren Rode Kruis medewerker vertelt u er alles over.  

‘EHBO voor senioren’ vindt plaats op dinsdag 18 maart 2014 van 9 uur tot 12 uur in de sporthal, Sportveldweg 

6, 3190 Boortmeerbeek. Deelnemen kost 9,00 EUR. U kan zich inschrijven via www.vormingplusob.be of bij de 

dienst vrije tijd in het gemeentehuis. 

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

OPENBAAR ONDERZOEK PRUP ‘BLOSODOMEIN HOFSTADE’ – TOT EN MET VRIJDAG 28 MAART 2014 

De provincieraad stelde op 10 december 2013 het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Blosodomein 

Hofstade’ voorlopig vast. Dit plan biedt een juridisch kader voor de grondige renovatie van het Blosodomein 

Hofstade en bouwt verder op de principes opgenomen in het masterplan voor dit domein. Het plan kan tot 28 

maart 2014 geraadpleegd worden via de website www.vlaamsbrabant.be/rup of bij de dienst stedenbouw van de 

gemeente. 

Wie een bezwaar of opmerking met betrekking tot dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wil indienen, kan dit 

door hierover een aangetekende brief te versturen aan de provinciale commissie ruimtelijke ordening 

(PROCORO), Provincieplein 1 te Leuven of deze brief tegen ontvangstbewijs af te geven in het gemeentehuis of 

in het provinciehuis, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. 

Inlichtingen: dienst stedenbouw (T 015/51 84 02 – ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be) 

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN (WAK) – DE GROOTE KUNST – ZATERDAG 26 APRIL EN ZONDAG 27 APRIL 

2014  

1 op 3 wil het ... en doet het. 1 op 3 is amateurkunstenaar! Velen doen dit in een vereniging of in groep, anderen 

gaan de solotoer op. Omdat zoveel talent niet achter gesloten deuren mag blijven, werkt Boortmeerbeek al vele 

jaren mee aan de Week van de Amateurkunsten. Zin om dit jaar mee te doen? Iedereen die graag met kunst bezig 

is, kan deelnemen aan de WAK, zowel individuele kunstenaars als amateurkunstenverenigingen.  

Wat betekent kunst in oorlogstijd? En hoe reflecteert oorlog in de kunst? Maar eveneens ‘waarin is kunst groots’, 

‘kunst met een grote en een kleine K’, letterlijk grote kunst, enz… Doe mee met de WAK en voel u (even) 

groots! Wij nodigen al onze inwoners uit om hun talent bot te laten vieren en dit tijdens het weekend van 26 april 

en 27 april 2014 aan het grote publiek te tonen. Wij zijn op zoek naar mensen die inspiratie voelen opborrelen bij 

het thema ‘De Groote Kunst’ en die hun creatie willen delen met een breed publiek. Alle disciplines kunnen aan 

bod komen! Schilderkunst, beeldhouwkunst, audiovisuele kunst, muziek, theater, dans, literatuur,… 

Kriebelt het om (opnieuw) deel te nemen aan de WAK? Inschrijvingen moeten ten laatste op vrijdag 14 maart 

2014 de cultuurdienst bereiken.  

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Sophie Moons – T 015/51 11 45 – 

vrijetijd@boortmeerbeek.be)  

GEZOCHT: KANDIDATEN VRIJWILLIGE BUREN- EN BUURTBEMIDDELAARS 

In mei en juni 2014 organiseert de provincie opnieuw een opleiding tot burenbemiddelaar in het Provinciaal 

Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) te Asse (Relegem). Burenbemiddeling richt zich op het herstellen 

van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Daarbij 

wordt een oplossing gezocht voor kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen die de 

sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief kunnen beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over 

geluidsoverlast, overlast door huisdieren, geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, 

onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil of sluikstorten, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. De 

bemiddelingsgesprekken worden principieel uitgevoerd door één of twee goed opgeleide vrijwilligers. Zij 

worden hierbij door een lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling ondersteund.  

De vrijwillige burenbemiddelaar dient te beschikken over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en 

discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet 

belangrijk. Beschikken over kennis en werking van gemeente, politie en justitie strekt tot aanbeveling, maar is 

geen absolute noodzaak.  
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De vrijwilliger moet natuurlijk bereid zijn tijd vrij te maken voor de opdracht en vooraf de (gratis) opleiding (5,5 

dagen) te volgen. Vooraf is er een intakegesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en 

gepeild naar de motivatie van de kandidaat.  

Wie geïnteresseerd is in deze vorming en zich geroepen voelt om een persoonlijke bijdrage te leveren aan een 

betere leefwereld kan voor verdere informatie contact opnemen met de provinciale coördinatoren 

burenbemiddeling. 

Meer informatie: T 016/26 78 01 - burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be 

TARIEFAANPASSING DRINKWATERVERBRUIK 

Het drinkwatertarief is één van de elementen van uw waterfactuur, naast de bijdragen voor afvoer en zuivering. 

Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een tarief per kubiek meter drinkwater dat u gebruikt. 

Vanaf 1 januari 2014 hanteert de Watergroep een nieuw drinkwatertarief waarbij volgende tarieven van 

toepassing zijn: 

- jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid 53,19 EUR 

- 15 m³ per gedomicilieerde persoon   gratis 

- basisverbruik     2,04 EUR/m³ 

De watermaatschappijen kregen van de overheid een aantal verplichtingen opgelegd die moeten zorgen voor een 

betere bescherming van sociaal kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld leefloners en bejaarden met een 

minimuminkomen en gehandicapten met een vervangingsinkomen. De van de saneringsbijdragen vrijgestelde 

klanten zullen vanaf 1 januari 2014 ook geen vaste vergoeding meer moeten betalen. 

Meer informatie: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (T 02/238 96 99 – www.vmw.be) 

MELDINGEN DE WATERGROEP 

De Watergroep, de instantie die instaat voor de levering van het leidingwater, laat weten dat vanaf 1 maart  2014 

het telefoonnummer 016/20 77 04 waarop vroeger defecten, enz. konden worden gemeld vanaf 1 maart 2014 zal 

worden afgesloten. Alle meldingen kunnen vanaf dan doorgegeven worden op het nieuwe nummer 02/238 96 99. 

Meer informatie: De Watergroep (www.dewatergroep.be) 

NIEUWE MAATREGELEN TEGEN HONDENPOEP 

De gemeenteraad van 20 januari 2014 keurde een aanpassing aan het politiereglement goed voor wat betreft de 

afvalophaling en -verwerking. Ook voor de eigenaars van honden en andere huisdieren verandert er hiermee één 

en ander. Eigenaars van deze dieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende huizen, groene 

bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, openbare parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor 

het publiek toegankelijke zones alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren.  

Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders van de (huis)dieren 

verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een straatvuilcontainer of een speciaal voorzien 

recipiënt voor hondenpoep of moeten zij er voor zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden en voldoende 

verpakt en gemengd met huisvuil meegegeven met de gewone huisvuilinzameling. Deze maatregel ontslaat de 

aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg. 

De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier in 

bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond. 

De hierboven vermelde voorschriften zijn niet van toepassing op de honden die blinden en gehandicapten 

begeleiden. 

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

SPEELPLEINWERKING RAVOT TIJDENS KROKUSVAKANTIE 

Bent u op zoek naar opvang voor uw kinderen? Spelen uw kinderen graag samen met andere kinderen? Alle 

kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn welkom op Ravot tijdens de krokusvakantie. De kinderen worden voor een 

week graffitikunstenaar, beauty specialist, ruiter, voetballer, soldaat……  

Het Ravotteam heeft een fijn activiteiten programma uitgewerkt rond ‘speciale beroepen’. Bent u benieuwd wat 

we allemaal gaan doen? Bekijk dan onze affiche met activiteiten op de website van Ravot (www.ravot.be).  Let 

wel op! Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Meer informatie: T 015/50 06 80 – inschrijvingen: www.i-school.be  

 

 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 
Michel Baert 
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