
_________________________________________________________________________________________________ 
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 4/april 2014 

SENIORENFEEST – ZATERDAG 17 MEI 2014 

Alle inwoners die geboren zijn vóór 1 januari 1950 mogen vergezeld van hun partner, gratis deelnemen. Om de 

feestmaaltijd te kunnen bestellen moeten wij het juiste aantal deelnemers kennen. Vul daarom de strook in en 

bezorg deze op het gemeentehuis, volledig ingevuld, in de brievenbus of in de bus bij de dienst vrije tijd, 

uiterlijk op woensdag 30 april 2014. 

Indien u wenst, zorgt de gemeente voor aangepast vervoer. Gelieve hiervoor de inschrijvingsstrook onderaan in 

te vullen; vermeld ook een telefoonnummer of e-mailadres waarop we u kunnen bereiken. Enkele dagen voor 

het seniorenfeest contacteren we u om een regeling te treffen.  

Het seniorenfeest zal plaatsvinden in de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek, waar 

voldoende parking is voorzien. 

Programma 

12.00 u:  deuren open 

13.00 u:  officiële opening van het jaarlijkse seniorenfeest door burgemeester Michel Baert 

13.15 u: feestmaal met op het menu: 

 torentje van gerookte ham, jonge slascheuten en meloenparels 

 soepje van witte en groene asperges met hamreepjes 

 zacht gegaarde varkenswangetjes met grand veneursaus, assortiment van lentegroenten en 

aardappelgratin 

 panna cotta met rood fruit, verse munt en chocolade tagliatelli 

18.00 u: · einde 

Zoals elk jaar wordt ook voor animatie gezorgd. Dat zal dit jaar opnieuw gebeuren door One Man Orchestra 

Cliff met zanger Cliff Moortgat. Wij hopen u terug te mogen begroeten en wensen u alvast een aangename en 

gezellige namiddag toe. Bovendien is er ook een dansvloer aanwezig, dus wie zijn beentjes wil strekken, allen 

welkom! Rokers moeten er wel rekening mee houden dat er in de sporthal een volledig rookverbod geldt.  

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45 – e-mail: 

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

---------------------------------------------------------------------- 
INSCHRIJVINGSSTROOK 

Graag duidelijk invullen en uiterlijk tegen woensdag 30 april 2014 in het gemeentehuis bezorgen.  

 

Naam en voornaam :…………..................………………………………………………………. 

 

Naam en voornaam :…………..................………………………………………………………. 

 

Adres:………………………………………………...................……………………………….. 

 

Geboortedatum (oudste partner) ……………………….. Aantal personen: 1 of  2 

---------------------------------------------------------------------
ALLEEN INVULLEN INDIEN U BEROEP WILT DOEN OP GEMEENTELIJK VERVOER: 

Telefoon:……………………… en/of e-mailadres:………………………………………………….. 

NOTA: deze persoonsgegevens worden behandeld volgens de wet op de privacy. Zij dienen uitsluitend voor de organisatie van het seniorenfeest. 



GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad vindt plaats op maandag 28 april 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 24 april 2014 om 19 uur in de OCMW-lokalen, Heverplein 3 te Hever.  

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

VERKIEZINGEN – ZONDAG 25 MEI 2014 

Op zondag 25 mei 2014 zijn er in België federale, regionale en Europese verkiezingen. In Boortmeerbeek zullen 

ongeveer 9.350 kiezers hun stem uitbrengen.  Het stemmen gebeurt op elektronische wijze. De stembureaus zijn 

geopend van 8 uur tot 16 uur. Er worden twaalf stembureaus ingericht, allen gevestigd in de gemeentelijke 

sporthal, Sportveldweg 6 te 3190 Boortmeerbeek. U mag uw oproepingsbrief ten laatste vijftien dagen voor de 

verkiezingen in uw brievenbus verwachten. Is dit niet het geval? Dan kan u contact opnemen met de dienst 

burgerzaken (T 015/51 82 30). 

In België geldt de stemplicht.  Kan u de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau komen om uw stem 

uit te brengen? Dan kan u een bewijs van verhindering bezorgen of toch stemmen door een volmacht te geven. 

U kan deze volmacht aan elke andere kiezer geven. Deze kiezer moet dan wel stemmen in het stembureau dat op 

uw oproepingsbrief staat. Let op! Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. 

Om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever, moet de volmachtdrager de dag 

van de verkiezingen in het bezit zijn van het ingevulde en ondertekende volmachtformulier met het 

bijbehorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en zijn identiteitskaart. Het volmachtformulier kan u downloaden 

via de website www.verkiezingen.fgov.be (formulier ACD/12) of afhalen bij de dienst burgerzaken.  Wenst u 

geen volmacht te geven?  Dan kan u het bewijs van verhindering binnenbrengen in het gemeentehuis tot en met 

21 mei 2014 of op de verkiezingsdag aan de voorzitter van het stembureau laten bezorgen. 

De onmogelijkheid moet worden aangetoond met volgende attesten: 

- een medisch attest bij ziekte of medische redenen; 

- een attest van de werkgever bij beroeps- of dienstredenen; 

- een attest van de onderwijsinstelling waar je les volgt bij studieredenen; 

- een attest van de inrichting bij een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel; 

- een attest van de religieuze overheid bij geloofsovertuiging. 

Bij een verblijf in het buitenland wegens vakantie wordt de onmogelijkheid vastgesteld door de burgemeester, 

na voorlegging van de nodige bewijsstukken of op basis van een verklaring op eer als u geen bewijsstuk kan 

voorleggen. Ook bij de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger levert de 

burgemeester een attest af. 

Meer informatie: www.verkiezingen.fgov.be.  Onder de rubriek ‘kiezer” vindt u een heel aanbod aan algemene 

informatie over de verkiezingen. - dienst burgerzaken (T 015/51 82 30 – bevolking@boortmeerbeek.be). 

OPENBAAR ONDERZOEK EN INFOAVOND RUP ‘BOVENROT EN DE HELLE’ 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking dat de gemeenteraad in zitting 

van 17 februari 2014 het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bovenrot en De Helle’ voorlopig heeft vastgesteld. 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt het 

dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het dossier bestaande uit een plan van de bestaande 

juridische toestand, een grafisch plan, een grafisch register planbaten en planschade, stedenbouwkundige 

voorschriften en toelichtingsnota ligt ter inzage van eenieder gedurende een termijn van zestig dagen van 24 

maart 2014 tot en met 22 mei 2014. 

Inzage van het dossier is mogelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke 

ordening. Eventuele bezwaren of opmerkingen over voormeld ruimtelijk uitvoeringsplan moeten schriftelijk 

worden gericht aan de voorzitter van de GECORO, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek bij beveiligde 

zending (aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs op de dienst ruimtelijke ordening) uiterlijk op 22 

mei 2014. 

Een informatievergadering voor de bevolking wordt georganiseerd op woensdag 2 april 2014 om 19.30 uur in 

de raadzaal van het gemeentehuis. 

Meer informatie: dienst ruimtelijke ordening (Jos Casteels – T 015/51 82 04 – 

ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be) 
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BUITENSPEELDAG – WOENSDAG 2 APRIL 2014 

Graag brengen we de Buitenspeeldag nog even in herinnering. Op woensdagmiddag 2 april 2014 is het immers 

weer zover! Van 13 uur tot 17 uur zijn alle kinderen en jongeren van harte welkom aan de sporthal. Er is niet 

alleen de speeltuin waar naar hartenlust kan worden gespeeld, maar er zullen ook springkastelen zijn, grime, 

kinderanimatie,…  Ketnet, Nickelodeon en VTM Kzoom zullen er vooraf heel wat reclame voor maken en 

zetten hun uitzending die dag ook tijdelijk op stop. En wat helemaal leuk is… al dit plezier is gratis!  

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

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

SPORTKAMP PAASVAKANTIE – NOG VRIJE PLAATSEN! 

Tijdens de paasvakantie, van maandag 14 april tot en met vrijdag 18 april 2014, organiseert de gemeente een 

sportkamp voor zowel 6- tot 12-jarigen (geboortejaar 2002 – 2008) als voor 12- tot 16-jarigen (geboortejaar 

1998 – 2001). Voor dit sportkamp zijn in beide leeftijdsgroepen nog enkele plaatsen beschikbaar. 

De deelnameprijs bedraagt 60,00 EUR voor 6- tot 12-jarigen 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. 

Inschrijven kan http://boortmeerbeek.ticketgang.eu of bij de dienst vrije tijd. 

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

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

START GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING – DONDERDAG 17 APRIL 2014 

Enige tijd geleden peilde het gemeentebestuur naar geïnteresseerden om samen een gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking op te starten. Een aantal inwoners liet weten hiervoor belangstelling te hebben. 

Daarom nodige we alle geïnteresseerden uit op een startbijeenkomst. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 april 2014 om 20 uur in het schepenlokaal van het 

gemeentehuis. Doel van deze avond is na te gaan of het opstarten van een gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking effectief opportuun is en zo ja, op welke wijze deze raad haar werking kan 

uitbouwen. 

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

DE 5
E
 BOORTMEERBEEKSE SPORTELDAG – DONDERDAG 24 APRIL 2014 

Op donderdag 24 april 2014 organiseert de gemeente Boortmeerbeek voor de 5
de

 keer van 10 uur tot 16 uur een 

sporteldag voor de lokale 50-plussers. Tijdens deze sportdag kunnen de deelnemers in een ontspannen, gezellige 

sfeer samen met anderen hun geliefkoosde sport beoefenen of met een nieuwe sport kennismaken. Zo zijn er dit 

jaar enkele nieuwigheden zoals drum-a-live, sportelteam (dat je fysieke fitheid kan testen) en een cursus 

valpreventie die voor iedereen nuttig kan zijn. 

De deelnameprijs bedraagt 7,00 EUR (inbegrepen: sporten, verzekering en een broodje club kaas of hesp), 

´s middags is er ook een muzikaal intermezzo voorzien. Inschrijven en betalen bij de dienst vrije tijd vóór 

18 april 2014 is noodzakelijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: dienst vrije tijd (Griet Janssens/Tilly Heymbeeck – T 015/51 11 45 – 

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

FEEST VAN DE FOLK – VRIJDAG 25 APRIL 2014 

In het kader van het Feest van de Folk organiseert het gemeentebestuur op vrijdag 25 april 2014 om 20 uur een 

gratis concert van het duo AmorromA in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hever. Voor hun nieuwe cd met eigen 

dansmelodieën haalde AmorromA de mosterd bij de Brabantse balmuziek van rond 1900, zoals we die kennen 

uit het opgetekende repertoire van Hubert Boone. Eén van Huberts belangrijke bronnen was de 

Boortmeerbekenaar Jules Wauters, dorpsgenoot van Jowan Merckx…vandaar de titel: ‘Merci, Jules’. 

Jowan Merckx speelde als opgroeiende snotneus vele jaren samen met diens zoon Maurice Wauters in de 

dorpsfanfare. Bij vele gelegenheden werden hier op ‘onbewaakte momenten’ uit de losse pols walsen, polka’s 

en meer van dat moois tevoorschijn getoverd. Deze deuntjes en ritmes haakten zich vast in zijn systeem en 

bleken 45 jaar later terug te komen opborrelen en de inspiratie te vormen voor nieuwe melodieën.  

‘Merci, Jules’ betekent voor AmorromA een terugkeer naar de bron, de bron van de eerste muzikale kriebels 

hier bij ons in Boortmeerbeek, de bron van het pure speelplezier,…harp en fluit,…kan het intiemer? Iedereen is 

er van harte welkom. 

Meer informatie: dienst vrije tijd (Sophie Moons – T 015/51 11 45 – vrijetijd@boortmeerbeek.be) 
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HERDENKING TRANSPORT XX – ZONDAG 27 APRIL 2014 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse mannen, vrouwen en kinderen met treintransporten vanuit de 

Mechelse Dossinkazerne naar Auschwitz gedeporteerd. Op 19 april 1943 dwongen drie jonge Brusselaars - 

Robert Maistreau, Jean Franklemon en Georges Livschitz - het XXste Transport tot stilstand op de spoorlijn 

tussen Boortmeerbeek en Haacht. Zeventien gedeporteerden konden op het grondgebied van de gemeente 

Boortmeerbeek ontsnappen. Nergens in Europa werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een dergelijke 

bevrijdingsactie op een Jodentransport uitgevoerd. 

Sinds 1993 wil de gemeente Boortmeerbeek, in samenwerking met Kazerne Dossin – het museum, memoriaal 

en documentatiecentrum - deze historische gebeurtenis herdenken. Deze jaarlijkse herinnering aan Transport 

XX staat in het teken van vrede, solidariteit, verdraagzaamheid en respect voor iedere medemens. 

Het thema van de 21
ste

 herdenking is ‘Kinderen in oorlogstijd’. Kinderen in oorlogssituaties zijn nog 

kwetsbaarder dan in vredestijd. Ze lopen niet alleen het risico zelf gewond te raken of hun ouders te verliezen. 

Ze hebben hun lot niet zelf in handen en zijn afhankelijk - en ook vaak het slachtoffer - van de daden, de keuzes, 

de beslissingen en/of de opvattingen van volwassenen. 

Het gemeentebestuur van Boortmeerbeek nodigt u graag uit op de herdenkingsplechtigheid die plaatsvindt op 

zondag 27 april 2014 om 10.30 uur aan het gemeentehuis, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek.  

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

WAK – TONEELEXPERIMENT ‘DE GROOTE KUNST’ – ZATERDAG 26 APRIL EN ZONDAG 27 APRIL 2014 

Wat gebeurt er wanneer we enkele amateuracteurs 24 uur lang opsluiten samen met een ervaren coach, een kist 

met kostuums en attributen? Dat is het uitgangspunt van ‘De Opsluiting’, een atypische maar boeiende 

werkwijze voor amateurtheatermakers. In groep wordt gedurende 24 uur aan een voorstelling gewerkt waarbij 

het WAK-thema ‘De Groote Kunst’ de rode draad is. Tijdens hun opsluiting hebben de deelnemers op geen 

enkele manier contact met de buitenwereld. 

Wat er tijdens deze 24 uur zal gebeuren en hoe de voorstelling er zal uitzien, blijft één groot mysterie tot de 

onthulling zelf. Iedereen op post dus voor een uniek en verrassend toonmoment na de slopende nacht op zondag 

27 april 2014 in de namiddag.  

Zaterdag 26 april in de late namiddag zetten wij onze enthousiaste amateuracteurs en amateurtheatermakers 

achter slot en grendel in het cultuurhuis. We geven hen een opdracht waarrond ze gaan werken en verwachten 

stipt 24 uur later een afgewerkte voorstelling! Wil je hier graag aan meewerken? Wil je eens proeven van toneel 

en theater op een atypische manier? Ben jij die spontane spring in ’t veld en kan je je vrij maken tijdens het 

weekend van 26 en 27 april 2014? Aarzel niet en schrijf je nu in! 

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

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

‘MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL’ – VAN ZATERDAG 26 APRIL TOT EN MET ZATERDAG 31 MEI 2014 

De gemeente Boortmeerbeek doet weer mee met "Met Belgerinkel naar de Winkel" in 2014! De actie loopt dit 

jaar van zaterdag 26 april 2014 tot en met zaterdag 31 mei 2014. Elke fietser/wandelaar die dit jaar bij een 

deelnemende handelaar winkelt, ontvangt geen stempel meer, maar een Belgerinkel-lot met een unieke code 

waarmee u op de website www.belgerinkel.be kan kijken of u gewonnen hebt. Hiervoor kan u ook terecht bij 

Tilly Heymbeeck. Dus geen gedoe meer met spaarkaarten en/of stempels. En achteraf hebt u nog eens extra 

kans om een prijs te winnen van de gemeente Boortmeerbeek zelf! Dus alle redenen om mee te doen met deze 

actie en bij te dragen aan de leefbaarheid van de gemeente Boortmeerbeek.  

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

SPEELGOEDMARKT – MAANDAG 9 JUNI 2014 

Samen met de klassieke Pinksterjaarmarkt wordt op maandag 9 juni 2014 van 8.30 uur tot 14 uur voor de derde 

maal een kinderspeelgoedmarkt georganiseerd. Deze zal worden opgesteld in de Vosweg. Let op! Deze speciale 

markt is bedoeld voor kinderen tot 14 jaar. Op deze kinderspeelgoedmarkt mag enkel speelgoed te koop worden 

aangeboden. Andere producten zoals (tweedehands) kinderkleding, enz. zijn niet toegelaten. Met het oog op een 

vlotte organisatie is vooraf inschrijven noodzakelijk. 

Meer informatie en inschrijven: dienst vrije tijd ( Tilly Heymbeeck, T 015/51 11 45 of 

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

 

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

Johan Smits 
Karin Derua – Remi Serranne – Steven Michiels –  

Annick DeKeyser – Hans De Locht – Willy Cornelis 
Michel Baert 
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