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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 

 

Provincie VLAAMS-BRABANT 

GEMEENTE 
 

 

  
3190 BOORTMEERBEEK 

Pastorijstraat 2 

Nummer 5/april 2014 

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) 

OCMW – VACATURE HALFTIJDSE ARBEIDER (D1-3/GESCO) 

Werk je graag met je handen? Hou je van buiten werken en veel afwisseling? Beschik je over een groot 

verantwoordelijkheidsgevoel? Stel je dan kandidaat als halftijdse arbeider. Het OCMW is namelijk op zoek naar 

een gemotiveerde arbeider (man/vrouw) die, samen met een collega, zal instaan voor het onderhoud van de 

gebouwen en het groenpatrimonium van het OCMW. Het betreft een contract onbepaalde duur als gesubsidieerd 

contractueel. Kandidaten moeten over een rijbewijs B beschikken. Er zijn geen diplomavereisten.  

Kandidaatstellingen gebeuren schriftelijk uiterlijk 2 mei 2014 en zijn gericht aan de voorzitter van het OCMW, 

Heverplein 1 te 3191 Boortmeerbeek 

Meer inlichtingen over het competentieprofiel, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure zijn te verkrijgen bij 

Geert Volkaerts, coördinator personeel en organisatie (T 015/50 01 71). 

HABOBIB – ‘DA’S TOCH HANDIG, DAT INTERNET!’, EEN KENNISMAKING – DONDERDAG 24 APRIL 2014 

Speciaal voor ouderen die nog nooit op het internet surften, organiseert HaBoBIB een voordracht over wat u 

zoal via het internet kan doen en hoe het uw leven soms makkelijker kan maken! Men zegge het voort aan 

geïnteresseerde ouders, buren, familieleden die nog geen gebruik maken van het internet. 

Deze informatiesessie vindt plaats op donderdag 24 april 2014 in de bibliotheek, Blokstraat 2 te 3191 

Schiplaken. Men start om 9.30 uur en het einde is voorzien om 12 uur.  

Meer informatie en inschrijvingen: HaBoBIB (T 015/62 70 29 of T 016/61 90 34 of aan de balie van de 

bibliotheek) 

FEEST VAN DE FOLK – VRIJDAG 25 APRIL 2014 

Graag brengen we nog even het Feest van de Folk in herinnering. In dit kader is er op vrijdag 25 april 2014 om 

20 uur een gratis concert van het duo AmorromA in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Hever. AmorromA zal er 

dansmelodieën brengen uit het nieuwe cd ‘Merci Jules’. De inspiratie hiervoor vonden ze in de volksmuziek van 

het Boortmeerbeek van vroeger en omgeving. 

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

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN – ZATERDAG 26 APRIL EN ZONDAG 27 APRIL 2014 

De Week van de Amateurkunsten heeft in Boortmeerbeek een stevige reputatie te verdedigen. Ook dit jaar zijn 

we weer van de partij met een origineel programma. Het centrale thema voor de WAK 2014 is ‘De Groote 

kunst’. Heel wat amateurkunstenaars hebben zich met plezier geëngageerd om tijdens het weekend van 26 april 

en 27 april 2014 onze gemeente te laten bloeien met enkele leuke activiteiten.  
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Kom zeker eens langs op één of meerdere van deze gratis activiteiten tijdens WAK Boortmeerbeek 2014! Zo 

kan u onze ‘Groote kunst’ in al zijn facetten bewonderen op de tentoonstelling. Deze is voor iedereen vrij 

toegankelijk op zaterdag 26 april en zondag 27 april tussen 13 en 18 uur in de schuur aan de Bieststraat 153 in 

Schiplaken. 

Op zaterdag 26 april 2014 tonen Armand Artoos en Roger Kennes er hoe het werken met natuurproducten zoals 

steen en hout elke dag weer nieuwe kunst kan opleveren. Ook kan u op deze dag een stukje oorlogsgeschiedenis 

in Schiplaken ontdekken met de huifkar doorlopend van 13 uur tot 17.30 uur. Plaats van vertrek en aankomst is 

aan de tentoonstelling. 

Op zondag 27 april 2014 start om 14 uur aan de kerk van Schiplaken de Carabinierswandeling, een wandeling 

van zes kilometer die u leidt langs de belangrijkste plekken die aan de Slag van Schiplaken uit 1914 herinneren. 

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

START INSCHRIJVINGEN SPORTWEKEN ZOMERVAKANTIE – MAANDAG 28 APRIL 2014 

Ook dit jaar zijn er tijdens de zomervakantie opnieuw 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,…  Daarnaast is er ook een sportweek voor 12- tot 16-jarigen; zij combineren 

omnisporten  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) 

 maandag 14 tot en met vrijdag 18 juli 2014 

 maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus 2014 

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

 maandag 7 tot en met vrijdag 11 juli 2014 

 maandag 14 tot en met vrijdag 18 juli 2014 

 maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus 2014 

12- tot 16-jarigen: (geboortejaar: 1998 - 2001)  

 maandag 7 tot en met 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. 

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. 

De inschrijvingen voor de sportweken tijdens de zomervakantie starten 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 015/51 11 45 – 

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 – OEFENEN MOGELIJK VANAF MAANDAG 5 MEI 2014 

In de volgende nieuwsbrief zal u uitgebreid alle informatie terugvinden over de verkiezingen van zondag 25 mei 

2014. Ook ditmaal zal de stemming volledig elektronisch verlopen. In vergelijking met de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2012 is aan de manier van stemmen niets veranderd.  
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Maar wie toch zijn geheugen wenst op te frissen en het stemmen zelf nog even wil inoefenen of hierover 

informatie wil inwinnen, kan hiervoor in het gemeentehuis terecht. In de inkomhal van het gemeentehuis staat 

een oefenstemlokaal, waar u een stembeurt kan simuleren. Oefenen kan vanaf maandag 28 april 2014 elke 

werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.  

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

HABOBIB - INFOSESSIES VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 

Binnenkort zijn er verkiezingen voor het Vlaams, federaal en Europees parlement. Maar waarom zijn er 

verkiezingen? Is men verplicht om te stemmen? Telt uw stem wel? Hoe moet men stemmen? HaboBIB geeft 

een antwoord op al deze vragen en nog meer tijdens twee interactieve infosessies: 

 Sessie 1: maandag 5 mei 2014: We staan stil bij de verschillende parlementen en wat er met je stem gebeurt. 

We spreken af wanneer we kunnen oefenen op de stemcomputer in het gemeentehuis.  

 Sessie 2: maandag 12 mei 2014: We gaan aan de slag met de computer en zoeken informatie op over de 

partijen, bekijken enkele  standpunten en doen samen een stemtest.  

Deze infosessies, die inhoudelijk verzorgd worden door lesgevers van Vormingsplus Oost-Brabant, vinden 

plaats in de bibliotheek, Blokstraat 2, Schiplaken. Men start om 19 uur en het einde is voorzien rond 21 uur. 

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: HaBoBIB (Kristien Cremie – T 0492/73 65 53 - kristien.cremie@habobib.be 

UITSTAP VOOR SENIOREN – DONDERDAG 12 JUNI 2014 

Op donderdag 12 juni 2014 organiseert het gemeentebestuur een uitstap naar onze hoofdstad Brussel. Aan deze 

uitstap kunnen alle 60-plussers uit de gemeente deelnemen. Er is weer een aantrekkelijk programma uitgewerkt, 

zowel voor actieve als voor minder actieve senioren.  

Het vertrek is voorzien om 7.45 uur aan het gemeentehuis in Boortmeerbeek, om 7.50 uur aan het Heverplein in 

Hever en om 7.55 uur aan de kerk van Schiplaken. Aangekomen in Brussel genieten we eerst van een tas koffie 

in de Koninklijke Bibliotheek. Daarna brengen de deelnemers van het actieve programma een bezoek aan het 

federale parlement. Voor de minder actieve deelnemers is er een rondrit met de bus met als thema ‘Brussel voor 

beginners’.  

Na het gezamenlijke middagmaal moet men opnieuw een keuze maken tussen een actief en een minder actief 

programma. Voor de eerste groep is er opnieuw een wandeling, dit keer naar en in de Marollen. De minder 

actieven maken dan een rondrit met de bus met als thema ‘Groen Brussel’. We sluiten de dag af met een tas 

koffie aan het Brupark, waar nog even de tijd is om de benen te strekken. De thuiskomst is voorzien tussen 

18.30 uur en 19 uur. De deelnemers worden afgezet aan hun opstapplaats 

De deelnameprijs voor deze uitstap bedraagt 35,00 EUR (koffie, middagmaal en gidsen inbegrepen). Inschrijven 

kan via de seniorenbonden of rechtstreeks in het gemeentehuis tot en met 28 mei 2014. 

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

vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

DE COMPOSTMEESTERS ZIJN ER WEER VOOR U! 

Heeft u vragen rond composteren, over het principe of over het technische aspect? De compostmeesters Remi 

Barmans, Lucien Donché en Hugo Meeus zullen u met plezier en veel deskundigheid opnieuw wegwijs maken 

in de wondere wereld van het thuiscomposteren (opstart en werking van compostvaten en –bakken). 

Elke tweede zaterdag van de maand geven zij tussen 13.30 uur en 16 uur een demonstratie over 

thuiscomposteren op het compostdemoveld aan het containerpark langs de Mechelsebaan. Zij informeren u over 

het opstarten van het thuiscomposteren en over de werking van compostvaten en -bakken. Ook kan u steeds bij 

hen terecht met vragen en problemen over thuiscomposteren. De professoren van de compostunief verwachten 

u!  

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

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART LANGER GELDIG 

In 2012 werd de verlenging van de geldigheidsduur van Belgische identiteitskaarten wettelijk vastgelegd.  Na de 

uitvoering van technische ontwikkelingen om de betrouwbaarheid en veiligheid van de nieuwe kaarten te 

verzekeren, werd beslist om vanaf 1 maart 2014 de geldigheidsduur van de kaarten op te trekken. 

Alle Belgische identiteitskaarten die worden uitgereikt aan volwassenen hebben een geldigheidsduur van tien 

jaar in de plaats van vijf jaar, vanaf de datum van de aanvraag.  Kinderen tussen 12 en 18 jaar krijgen een 

identiteitskaart die zes jaar geldig is, omdat hun uiterlijk nog te sterk verandert.  De identiteitskaarten voor 

Belgen van 75 jaar en ouder krijgen dan weer een geldigheidsduur van dertig jaar.   
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De certificaten van deze kaarten moeten wel om de tien jaar vernieuwd worden om geldig te blijven.  Indien zij 

dit nodig achten, kunnen deze burgers toch nog een nieuwe identiteitskaart aanvragen. 

Deze wijziging betekent dat een volwassene jonger dan 75 jaar slechts om de tien jaar naar het gemeentehuis 

moet om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Zorg bij elke vernieuwing zeker voor een recente pasfoto. 

NIET MEER GLIMLACHEN OP UW PASFOTO! 

Hebt u een nieuw internationaal paspoort nodig? Schenk dan bijzondere aandacht aan uw pasfoto.  Begin dit jaar 

zijn de normen strenger geworden. Elke pasfoto moet vanaf dit jaar conform zijn met de normen van de 

International Civil Aviation Organization (ICAO).  Als uw foto niet conform is, moeten de medewerkers van de 

dienst burgerzaken deze weigeren. 

Laat u een nieuwe pasfoto maken?  Houd dan zeker rekening met deze vier basisregels: 

- Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach 

- Hoofd en schouders rechtop houden, recht vóór het objectief 

- Het gezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, kin en de aanzet van de oren moet zichtbaar zijn. 

- De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op de brilglazen, geen getinte glazen, geen te grote  

montuur, maar ook geen montuur die vlak langs de ooglijn loopt. 

De andere ICAO-criteria vindt u op www.fotopaspoort.be. 

NIEUWE REGLEMENTERING VOORLOPIG RIJBEWIJS 

In februari 2014 werd de reglementering voor het behalen van het voorlopig rijbewijs categorie B gewijzigd.  Zo 

moet op een voorlopig rijbewijs categorie B (36 maanden) voortaan de begeleider worden vermeld. U kan er 

ook voor kiezen twee begeleiders te vermelden, maar dat is niet verplicht. U mag enkel sturen met de 

begeleider(s) die op het rijbewijs staan vermeld. Dit betekent dat er geen bijkomende passagiers mogen 

meerijden. Let op! Een begeleider die niet in dezelfde gemeente woont, moet het ingevulde aanvraagformulier 

eerst bij zijn eigen gemeentebestuur laten valideren. Het is ook mogelijk tussentijds te veranderen van 

begeleider, maar dan moet u wel een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen en betalen. 

De begeleider moet steeds vooraan in het voertuig plaatsnemen. Een tweede begeleider mag achteraan in het 

voertuig meerijden. Naast de op het voorlopig rijbewijs vermelde begeleider kan een kandidaat-bestuurder zich 

ook laten begeleiden door een gebrevetteerde instructeur. Deze instructeur moet niet worden vermeld op het 

voorlopig rijbewijs. Een houder van een voorlopig rijbewijs categorie B (18 maanden) mag maximum twee 

passagiers meenemen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden om als begeleider op te treden.  

Andere passagiers zijn niet toegelaten. 

Elke bestuurder die minimum 8 jaar houder is van een rijbewijs B en de laatste drie jaar niet vervallen is 

geweest van het recht tot sturen, kan zich opgeven als begeleider. Let op! De begeleider mag niet op een ander 

voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld zijn geweest binnen het jaar voor de datum van afgifte van het 

voorlopig rijbewijs. Dit verbod is echter niet van toepassing voor de begeleiding van  eigen kinderen, 

kleinkinderen, zussen, broers, pleegkinderen of de kinderen van de wettelijke partner. 

Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs categorie B (36 of 18 maanden) kan u de 

rijopleiding verderzetten door zes uur praktisch onderricht in een erkende autorijschool te volgen. Daarna kan u 

deelnemen aan een praktisch examen, categorie B met een voertuig en instructeur van deze autorijschool. De 

lesuren die u hebt gevolgd vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs tellen niet 

mee. 

Binnen de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs categorie B waarvan u houder bent, kan u één keer een 

voorlopig rijbewijs van het andere model aanvragen. Na deze omwisseling kan u pas drie jaar na het verstrijken 

van het voorlopig rijbewijs categorie B een nieuw voorlopig rijbewijs categorie B aanvragen. In tegenstelling tot 

de oude regeling kan u nu wel meerdere keren een voorlopig rijbewijs 18 maanden aanvragen, mits u de 

wachttijd van drie jaar respecteert. Deze regeling werd eveneens ingevoerd voor een voorlopig rijbewijs 36 

maanden. 

De kostprijs van een voorlopig rijbewijs bedraagt 25,00 EUR. Het rijbewijs wordt binnen de drie werkdagen 

afgeleverd. 

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

 

 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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