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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 2/februari 2015 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 2 maart 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 26 februari 2015 om 
19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

WEBSITE 

Sinds enkele dagen is de nieuwe gemeentelijke website effectief online. Neem gerust een kijkje op het 
vertrouwde adres www.boortmeerbeek.be. 

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

VRAAG UW DOCUMENTEN DIGITAAL AAN 

De vernieuwing van de gemeentelijke website gaat meteen ook 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. 

Voortaan 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 tot en controle over 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. 

U krijgt het opgevraagde document in uw mailbox.  U kan het document eenvoudig openen door op de link te 
klikken. U kan het document opslaan, afprinten en/of doorsturen, het verliest haar rechtsgeldigheid niet.  Heeft u 
twijfels over de authenticiteit van het document?  Verifieer het door ingave van de unieke code (rechts bovenaan 
van het document) op de website www.verifieer.be of op de nieuwe website van de gemeente die eerstdaags van 
start gaat.  U weet dan meteen of het document authentiek is. 

U kan rekenen op een snel bericht van onze dienst.  Enkel voor uittreksels uit het strafregister gerelateerd aan 
opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of 
begeleiding van minderjarigen (artikel 596.1 wetboek van strafvordering) moet een advies van de politie worden 
afgewacht.  

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

SPORT- EN CULTUURLAUREAAT 2014 

Jaarlijks organiseert de gemeente Boortmeerbeek een huldiging van sport- en cultuurlaureaten, waarbij de meest 
verdienstelijke Boortmeerbeekse sportbeoefenaar en cultuuractieve persoon door het gemeentebestuur in de 
bloemetjes worden gezet. Als sportlaureaat 2013 kwam Joeri Deleebeeck uit de bus en Sven Imbrechts werd 
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verkozen als cultuurlaureaat. Hugo Janssens werd dan weer gehuldigd als ‘vrijwilliger van het jaar’. Tot slot 
deelden ook niet minder dan vier kampioenenploegen in de feestvreugde. 

Dit jaar zal deze huldiging plaatsvinden op dinsdag 19 mei 2015. Naast de traditionele sport- en cultuurlaureaat 
2014, worden ook de ploeg van 2014 en de vrijwilliger van 2014 extra in de bloemen gezet. Dus kent u iemand die 
individueel goed gepresteerd heeft in 2014 of een ploeg die een bijzondere prestatie leverde in 2014 (kampioen, 
bekerwinnaar,…). Of is er iemand in uw vereniging met een bijzonder verdienste, stuur dan zeker vóór vrijdag 6 
maart 2015 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 )  

NIEUWE (TIJDELIJKE) REGELING WIJKKANTOOR POLITIE 

Het veiligheidsniveau 3 dat over ons land werd afgekondigd omwille van de terreurdreiging, heeft ook invloed op 
de werking van onze lokale politiediensten.  

U kunt voortaan enkel op het wijkkantoor terecht na telefonische afspraak op het nummer 015/51.35.74.  U kunt 
wel steeds terecht op het centrale bureau van de politie te Haacht, Remi Van de Sandelaan 1 (T 016/60 88 12).  

VERTELLING EN WORKSHOP ‘MOMOTARO’ – WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 

Op woensdag 25 februari 2015 kunnen kinderen van 6 tot 9 jaar in de bib terecht voor een vertelling en 
workshop. Momotaro is een eeuwenoud Japans verhaal. Het vertelt over een kleine perzik-jongen en over groot 
geluk, over vrienden en vijanden en over hoe je samen sterk, moedig en wijs kan zijn. Het verhaal reisde langs 
duizenden lippen, van oor tot oor en kwam vanuit het verre oosten hierheen…  

Op de tonen van een hedendaagse muziekcompositie en met een uniek vertelvaliesje, blaast Casa Blanca het 
verhaal nieuw leven in. Beeld, tekst en muziek smelten samen tot een frisse mix van oosterse en westerse 
cultuur. Na de vertelling gaan de kinderen creatief aan de slag met het verhaal. Met oostindische inkt en 
verschillende kleuren bister brengen ze in beeld wat hen bijblijft.  

Deze activiteit vindt plaats in de HaBoBIB-vesting in Boortmeerbeek (Blokstraat 2). De aanvang is voorzien om 14 
uur, het einde rond 16 uur. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.  

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

VORMING ‘HUWEN – SAMENWONEN – SCHENKEN – ERVEN’ – DONDERDAG 26 FEBRUARI 2015 

Tijdens deze uiteenzetting door Paul Nijs op donderdag 26 februari 2015 worden onderwerpen als 
huwelijksvermogensrecht, samenwoningsrecht, erfrecht, successierechten en successieplanning op een 
eenvoudige en plezante manier uit de doeken gedaan. Diverse voorbeelden uit de praktijk, soms ook ludieke, 
verduidelijken de materie en houden de sfeer gezellig. 

Deze avond vindt plaats in het cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ (Ravensteinstraat 22) en start om 20 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR. Inschrijven: kan men via http://boortmeerbeek.ticketgang.eu. 

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

INFOAVOND HERAANLEG SCHIPLAKEN-CENTRUM – DONDERDAG 12 MAART 2015 

Het centrum van Schiplaken krijgt binnenkort een grondige facelift. Er zijn niet alleen enkele nieuwbouwprojecten 
in ontwikkeling, ook de Bieststraat wordt binnen enkele maanden vernieuwd. Om deze werken toe te lichten 
organiseert het gemeentebestuur op donderdag 12 maart 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis een infoavond. Tijdens deze bijeenkomst zal het ontwerpbureau de plannen voor deze 
herinrichting van de Bieststraat toelichten. Uiteraard is er ook kans om vragen te stellen en zich te informeren 
over de situatie aan de eigen woning. 

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 82 04) 

OPRUIMACTIE ZWERFVUIL MILIEUADVIESRAAD – ZATERDAG 21 MAART 2015 

De gemeentelijke milieuadviesraad organiseert op zaterdag 21 maart 2015 een actie om het zwerfvuil op het 
grondgebied van de gemeente op te ruimen. De startlocatie van deze actie is de parking van het gemeentehuis 
(Pastorijstraat 2) waar grijpstokken, handschoenen, fluovestjes en vuilzakken zullen klaarliggen.  

De activiteit start om 9 uur en zal eindigen rond 12 uur. Om veiligheidsredenen zijn voor één keertje kinderen niet 
toegelaten. De milieuadviesraad hoopt op veel deelnemers om samen Boortmeerbeek iets properder te maken. 

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

WORKSHOP ‘DE KRACHT VAN KRUIDEN’ – DINSDAG 24 MAART 2015 

Kruiden zijn onze oudste medicijnen. Ze helpen bij vele kwaaltjes. We maken tijdens deze avond een virtuele 
wandeling in de natuur. Anna Maria Dierickx vertelt waar je kruiden kan vinden en hoe je ze kan verwerken. Je 
krijgt een kruidenbereiding en een heleboel eenvoudige receptjes die je thuis kan proberen: kruidensiroop, zalf, 
badzout,… 
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Deze workshop vindt plaats in het cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ (Ravensteinstraat 22) en start om 19 uur. De 
deelnameprijs bedraagt 13,00 EUR. Inschrijven kan men via http://boortmeerbeek.ticketgang.eu. 

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

KRUIDENWANDELING 

Na de theorie, de praktijk. Op zondag 29 maart 2015 gaan we al wandelend door Pikhakendonk en toont Anna 
Maria Dierickx waar in de natuur je de verschillende kruiden aantreft en hoe je deze herkent zodat je later zelf 
jouw eigen bereidingen kan maken.   

De wandeling vertrekt om 9 uur aan het cultuurhuis ‘de Oude Pastorie’ (Ravensteinstraat 22). De deelnameprijs 
bedraagt 6,00 EUR. Inschrijven kan men via http://boortmeerbeek.ticketgang.eu. 

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

JEUGDBOEKENWEEK – WOENSDAG 25 MAART 2015 

Van 14 maart tot 19 maart 2015 is er de Jeugdboekenweek. Tijdens de Jeugdboekenweek brengen we je met de 
leukste boeken aan het lachen. Want een dag niet gelachen (of gelezen!) is een dag niet geleefd. Kom op 
woensdag 25 maart 2015 tussen 13 uur tot 16 uur langs voor een middag boordevol animatie en een gratis 
drankje voor elk kind. We reiken ook de prijzen uit voor Bibliot. 

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

‘KIJK, IK FIETS!’ – DINSDAG 7 APRIL 2015 

Op dinsdag 7 april 2015 organiseert de sportregio Noord van 13.30 uur tot 16 uur ‘Kijk, ik fiets!’.  Deze les vindt 
plaats aan de sporthal en legt zich toe op kinderen die reeds vlot kunnen fietsen met steunwieltjes. Het is de 
bedoeling dat u uw kind leert fietsen zonder steunwieltjes en dit met behulp van enkele nuttige tips van ervaren 
monitoren en met de actieve begeleiding van ouders. Aan één sessie kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. 
De deelnameprijs voor ‘Kijk, ik fiets!’ bedraagt 5,00 EUR. Betalen gebeurt bij de dienst vrije tijd. 

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

VAKANTIEOPVANG OP RAVOT – VAN DINSDAG 7 APRIL TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2015 

Deze week spelen we samen met de kinderen rond het thema ‘de kleine artiest’. De kinderen kunnen zicht deze 
week volledig creatief uitleven. De kunstwerkjes worden tentoongesteld tijdens de Week van de 
Amateurskunsten. 

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) 

SPORTKAMP PAASVAKANTIE – VAN MAANDAG 13 APRIL TOT EN MET VRIJDAG 17 APRIL 2015 

Tijdens de paasvakantie organiseert het gemeentebestuur opnieuw een sportkamp voor jongeren. Dit wil zeggen 
dat kinderen onder begeleiding kennismaken met een brede waaier aan sporten: balsporten, tennis, turnen, 
baseball,… Het sportkamp tijdens de paasvakantie vindt plaats van maandag 13 april 2015 tot en met vrijdag 17 
april 2015. Dit sportkamp is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar is er 
eenaangepast programma waarbij de omnisporten worden 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 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 drank mee, best in een herbruikbaar busje zodat men 
steeds kan bijvullen met water.  

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 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. 
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De inschrijvingen voor dit sportkamp starten op maandag 23 februari 2015 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) 

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN – VAN VRIJDAG 24 APRIL TOT EN MET ZONDAG 26 APRIL 2015 

Naar jaarlijkse gewoonte neemt Boortmeerbeek weer deel aan de Week van de Amateurkunsten. Tijdens de WAK 
krijgen amateurkunstenaars de gelegenheid om met hun kunst, in al haar facetten, naar buiten te komen. Het 
thema van de WAK 2015 is ‘de kleine artiest’. Over kinderen en kunst, over creatieve jongeren, over de kleine 
man in de straat, over kleine kunst, over de invloed van jong op oud en omgekeerd, over stimulerende plekken, 
over experimenteren, proberen en proeven, over nieuw en durven, over (her)ontdekken en doen! 

JONG! Ga en begeef je op die onbewandelde paden... Dit keer Maken we de WAK samen met de kinderen en 
jongeren uit onze gemeente. Jij uit het jeugdhuis, de jeugdbeweging of zelfs de crèche,... jullie herbergen allemaal 
kleine artiesten, ga samen aan de slag. 

KLEIN! kan inspirerend zijn... kleine kunstwerkjes, fotonegatieven, korte muziekstukjes, haiku’s,... We Leggen de 
focus eens op kleine kunst, op huiskamerconcerten, op solo-artiesten of mini-gezelschappen.  

Laat ons van je kleine idee horen en doe mee met de WAK! Voel je (voor even) een echte artiest! Wij nodigen dan 
ook al onze inwoners uit, klein maar ook groot, om hun talent de vrije loop te laten en dit samen met ons tijdens 
het weekend van 24 - 26 april 2015 aan het grote publiek te tonen tijdens o.a. de WAK-tentoonstelling in 
buitenschoolse kinderopvang RAVOT. 

Wij zijn op zoek naar kinderen, jongeren en volwassenen wiens inspiratie niet te temmen is bij het thema de 
kleine artiest en die hun creatie willen delen met een breed publiek. Alle disciplines kunnen aan bod komen! 
Schilderkunst, beeldhouwkunst, audiovisuelekunst, muziek, theater, dans, literatuur,… 

Inschrijvingen moeten ten laatste op vrijdag 13 maart 2015 de dienst vrije tijd bereiken. 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Sophie Moons – T 015/511145 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

10 TIPS VOOR EEN GEZONDE LENTESCHOONMAAK 

Beginnen jouw vingers ook te kriebelen bij het begin van de lente? Wil je je huis onder handen nemen? Bij de 
lenteschoonmaak gebruik je kuisproducten om hardnekkige vlekken aan te pakken en bacteriën uit te schakelen. 
Maar wist je dat deze producten gevaarlijk kunnen zijn voor je gezondheid? De cijfers van het Antigifcentrum 
liegen er niet om: één op de vier vergiftigingen gebeurt door huishoudproducten.  
Bescherm daarom jezelf en volg deze tien tips voor een gezonde lenteschoonmaak: 
1. Zet de ramen en/of buitendeuren wijd open terwijl je poetst of zet je ventilatiesysteem in een hogere stand. 

Extra ventileren en verluchten is nodig om vocht en chemische stoffen af te voeren. 
2. Kies voor producten zonder een gevaarsymbool.  
3. Lees het etiket en volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Bewaar producten in hun oorspronkelijke 

verpakking. Zet ze buiten het bereik van kinderen. 
4. Gebruik het product met mate. Dat is goedkoper, gezonder en beter voor het milieu. Meer is niet altijd beter. 
5. Meng verschillende producten niet met elkaar. Daaruit kunnen gevaarlijk gassen ontstaan. 
6. Gebruik geen ontsmettingsmiddelen zoals bleekwater. Ze kunnen schadelijk zijn voor je gezondheid. Alleen bij 

besmet braaksel, diarree of bloed is ontsmetten nodig. 
7. Vermijd spuitbussen en luchtverfrissers. Ze geven een ‘vals gevoel’ van gezondheid. Ze ruiken misschien wel 

lekker, maar maken de lucht niet gezonder. Integendeel, ze voegen er extra vluchtige chemicaliën aan toe die 
niet goed zijn voor je gezondheid. 

8. De vaatdoek is een dierentuin. Door het opnemen van etensresten en vocht bevat de vaatdoek na een dag al 
meer dan een miljard micro-organismen. Was de vaatdoek frequent op 60°C.  

9. De microvezeldoek is een gezond, milieuvriendelijk en doeltreffend hulpmiddel om schoon te maken. Je hebt 
geen kuisproducten nodig. 

10. 071 245 245, dat is het gratis nummer van het Antigifcentrum. Zet het in je gsm en telefoonboek. 
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