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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 6/mei 2014 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD 

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad vindt plaats op maandag 26 mei 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 22 mei 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 (Kamer van Volksvertegenwoordigers), regionale (Vlaams 

parlement) en Europese verkiezingen (Europees parlement). In Boortmeerbeek zullen ongeveer 9.500 kiezers 

hun stem uitbrengen. U kan uw stem uitbrengen tussen 8 uur en 16 uur. U ontving normaal gezien begin mei 

2014 uw oproepingsbrief waarop het stembureau dat u is toegewezen, vermeld staat. Alle 12 stembureaus 

bevinden zich in de gemeentelijke sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek. Wie als kiesgerechtigde zijn 

oproepingskaart kwijt is of nog geen oproepingskaart gekregen heeft, kan een duplicaat bekomen op de dienst 

bevolking (T 015/51 82 30). 

Het stemmen gebeurt op elektronische wijze. Dit systeem is heel eenvoudig, maar wie wenst kan even komen 

oefenen en informatie inwinnen in het gemeentehuis. Dit kan elke werkdag tijdens de gebruikelijke 

openingsuren van het gemeentehuis. 

Een geldige stem uitbrengen 

Om geldig te stemmen mag je per verkiezing slechts binnen één lijst stemmen uitbrengen.  Dit kan door een 

lijststem, in het vakje bovenaan de lijst, of een naamstem, naast de naam van één of meerdere kandidaten, uit te 

brengen. Als je tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, wordt 

met de lijststem geen rekening gehouden.  

Afwezig of stemmen bij volmacht? 

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

brengen, dan kan u het bewijs van verhindering bezorgen aan de dienst bevolking samen met uw 

oproepingsbrief óf toch stemmen door een volmacht te geven. U kan deze volmacht aan elke andere kiezer 

geven. Deze kiezer moet dan wel gaan 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 bijhorende 

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

website www.verkiezingen.fgov.be (formulier ACD/12) of afhalen bij de dienst bevolking, die eveneens 

aanvullende toelichting kan geven. Wenst u geen volmacht te geven,  dan kan u het bewijs van verhindering 

binnenbrengen of overmaken aan de dienst bevolking tot en met 23 mei 2014 of dit op 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 u 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. 

http://www.verkiezingen.fgov.be/


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 in de vorm van een uittreksel uit het bevolkingsregister waarop het beroep staat 

vermeld of een door hem voor eensluidend verklaard afschrift van de beroepskaart. 

Het gemeentebestuur wenst nu reeds alle voorzitters, secretarissen en bijzitters die op 25 mei 2014 meehelpen 

aan het welslagen van de verkiezingsdag te danken voor hun inzet.  

Wil u graag meer informatie?  Dan kan u terecht op www.verkiezingen.fgov.be. Onder de rubriek ‘kiezer’ vindt 

u een heel aanbod aan algemene informatie over de verkiezingen.  U kan ook de nodige info bekomen op onze 

dienst bevolking – tel.:  015/51 82 30 – e-mail: bevolking@boortmeerbeek.be. 

OCMW – VACATURE BEGELEIDER BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG RAVOT (VERVANGINGSCONTRACT)  

Het OCMW is op zoek naar een begeleider voor de buitenschoolse kinderopvang Ravot. Het betreft een 

halftijdse functie met een variabel uurrooster op niveau D1-3 of C1-2. Dit contract loopt vanaf 25 juli 2014 voor 

duur van een profylactisch verlof en aansluitend bevallingsrust.  

Kandidaten moeten in aanmerking komen voor het weerwerkgesco-statuut. Een inschrijvingsformulier kan 

worden afgehaald op het secretariaat van het OCMW, Heverplein 1 of via e-mail worden aangevraagd 

(vacatures@ocmwboortmeerbeek.be) 

Kandidaturen kunnen tot en met 30 mei 2014 worden ingediend. 

Meer informatie: Ravot (Liesbeth Guinier, teamcoördinator – T 015/51 71 09) 

OCMW – VACATURE MONITOR KINDEROPVANG RAVOT 

Daarnaast heeft het OCMW ook nog een vacature voor een monitor tijdens de maand augustus bij Ravot. Werk 

je graag met kinderen en hou je ervan om hen een leuke vakantieperiode te laten beleven, aarzel dan niet om 

jouw kandidatuur te stellen. 

Meer informatie: Ravot (Liesbeth Guinier, teamcoördinator – T 015/51 71 09) 

DE WONDERE WERELD VAN DE BIJ – KOESTER JE BIJEN-BUREN – DONDERDAG 5 JUNI 2014 

Op donderdag 5 juni 2014 om 20 u leert u tijdens een infoavond in de Oude Pastorie te Hever alles over 

bijen. Hebt u ooit al gehoord van de heggerankbij, de tuinbladsnijder of de blauwe metselbij? Denkt u bij vosje 

niet spontaan aan een bij maar aan een ander dier? Kom dan naar de infoavond en leer bloemen bekijken door 

een ‘bestuivers-bril’!  

U komt heel wat te weten over de verschillende wilde bijensoorten, hun nestjes en waar ze te vinden. U leert op 

welke manieren bloemen insecten lokken en wat het belang is van bijen als bestuivers. U maakt kennis met een 

aantal courante soorten zoals de tronkenbij, de wolbij, enz…en hun specifieke levenswijze. Verder krijg je tips 

om wilde bijen een handje te helpen.  

Deze voordracht is een initiatief van regionaal landschap Dijleland, Natuurpunt Boortmeerbeek en de provincie 

Vlaams-Brabant, met medewerking van het gemeentebestuur. De infosessie kadert binnen de provinciale 

biodiversiteitscampagne “Je hebt meer buren dan je denkt”. De koesterburencampagne wil op de eerste plaats 

alle inwoners laten kennismaken met de grote soortenrijkdom die er is in elke Vlaams-Brabantse gemeente.  

‘De wondere wereld van de bij’ vindt plaats in het cultuurhuis de Oude Pastorie, Ravesteinstraat 22 te 3191 

Hever (Boortmeerbeek). Spreker: Nobby Thys. Deelname is gratis. Inschrijven is niet nodig.  

Meer info: milieudienst (Tom Vanhove - T 015/51 832 304 – milieudienst@boortmeerbeek.be) 

JAARMARKT, SPEELGOEDMARKT EN KERMIS BOORTMEERBEEK – ZONDAG 8 JUNI – MAANDAG 9 JUNI 2014 

Ter gelegenheid van de Pinksterkermis van Boortmeerbeek wordt op maandag 9 juni 2014 van 8.30 uur tot 14 

uur een jaarmarkt georganiseerd. Deze wordt ook dit jaar aangevuld met een kinderspeelgoedmarkt, die zal 

plaatsvinden op maandag 9 juni 2014 van 8.30 uur tot 14 uur. Deze kinderspeelgoedmarkt zal worden opgesteld 

in de Vosweg. Let op! Op deze kinderspeelgoedmarkt mag enkel speelgoed te koop worden aangeboden. 

Andere producten, zoals (tweedehands) kinderkleding, enz. zijn niet toegelaten. 

De kermis zelf vindt plaats op zondag 8 juni, maandag 9 juni en dinsdag 10 juni 2014. 

Meer informatie: dienst lokale economie (T 015/51 11 45 of welzijn@boortmeerbeek.be) 
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INITIATIE PETANQUE – ELKE DINSDAG  

Sinds vorig jaar is er tijdens de zomermaanden elke dinsdag de gelegenheid om aan de sporthal een spelletje 

petanque te spelen. Dit is niet alleen voor ervaren spelers bedoeld. Ook geïnteresseerden die de spelregels nog 

niet onder de knie hebben, zijn er welkom. De nodige uitleg wordt met veel plezier ter plaatse gegeven. 

Petanqueliefhebbers kunnen elke dinsdag aan de sporthal terecht van 13.30 uur tot ongeveer 17 uur. Deelname 

is gratis. 

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

OP REIS? KIJK TIJDIG UW REISDOCUMENTEN NA! 

Gaat u de volgende maanden samen met de kinderen naar het buitenland? Denk dan tijdig aan de aanvraag van 

een Kids-ID. De aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf 

jaar gebeurt op vraag van een persoon die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefent. Bij de aanvraag 

is ook een recente pasfoto van goede kwaliteit met heldere achtergrond vereist. Vermits een Kids-ID geen 

verplicht identiteitsdocument is, ontvangt u GEEN oproeping voor vernieuwing ervan tegen de vervaldag. Kijk 

dus zeker de vervaldag van de Kids-ID na. De levering van een Kids-ID neemt 2,5 weken in beslag en heeft een 

kostprijs van 11,00 EUR. Let op! Vermits deze identiteitskaarten niet in het gemeentehuis zelf worden gemaakt, 

kan de leveringstermijn niet worden ingekort.  

Een reispaspoort laat u toe om buiten Europa te reizen. Een reispaspoort kan geleverd worden op 8 werkdagen 

en heeft een kostprijs van 81,00 EUR voor volwassenen en 51,00 EUR voor kinderen. Een pasfoto met heldere 

achtergrond en neutrale gezichtsuitdrukking is vereist. Kinderen vanaf 6 jaar moeten aanwezig zijn bij de 

aanvraag van een reispaspoort. 

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (www.diplobel.belgium – reisdocumenten) vindt u reisadvies en 

informatie over de reisdocumenten die u nodig heeft per land. 

Meer informatie: dienst burgerzaken (T 015/51 82 30 – bevolking@boortmeerbeek.be) 

EEN VUURTJE IN DE TUIN, GEZELLIG OF TOCH NIET?  

Afval verbranden mag niet in huis, maar ook buiten niet. Ook niet in een ton of iets dergelijks. De vuurtjes in 

onze tuin veroorzaken meer dan 50% van de totale dioxine-uitstoot! Stof tot nadenken dus voor de gevolgen 

voor onze gezondheid… 

Gebruik in de allesbrander of in het tuinoventje dus uitsluitend wettelijk goedgekeurde brandstoffen zoals 

droog, onbehandeld hout. Ook plantaardig tuinafval mag u niet zomaar verbranden. Alleen wanneer er binnen 

een straal van 100 meter geen begroeiing of gebouwen zijn, is dit wel toegestaan. Aarzel niet om bij twijfel de 

gemeentelijke milieudienst te contacteren. 

Meer info: milieudienst (Tom Vanhove - T 015/51 832 304 – milieudienst@boortmeerbeek.be) 

ROOKMELDERS  

Jaarlijks zijn er in België ongeveer 10.000 branden. Daarbij maakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, 

maar is vooral de rook dodelijk! Zeker als de brand 's nachts uitbreekt. Investeer daarom in een goede 

rookmelder, hang hem op de juiste plaats en test hem regelmatig. Zo gaat u met een gerust hart slapen. 

Rookmelders zijn noodzakelijk in gangen en kelders. Ook in de woonkamer en slaapkamers kan een rookmelder 

zijn nut bewijzen. In een aantal andere ruimtes, zoals de badkamer, de keuken, garage en het 

verwarmingslokaal, is het eerder af te raden om een ‘klassieke’ rookmelder te plaatsen. 

 Een rookmelder kan u kopen in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken. 

 Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van tien jaar. Ze 

kosten meer, maar u moet de batterijen gedurende tien jaar niet vervangen. 

 Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604. 

U hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Maar alleen als ze correct geïnstalleerd zijn bent u voldoende beschermd 

tegen brandgevaar. Neem daarom deze tips ter harte: 

 Alle woongelegenheden (eengezinswoningen, appartementen …) zijn veiliger als u ze beschermt met één of 

meerdere rookmelders. Het maakt niet uit of de woning wordt verhuurd. Deze maatregel geldt ook voor 

woningen die een gedeelte hebben dat niet voor wonen wordt gebruikt (bvb. praktijk). 

 Plaats een rookmelder in de hal of het trappenhuis op elke bewoonde verdieping van het huis. Rookmelders 

in de keuken, badkamer of garage kunnen sneller leiden tot valse alarmen en zijn dus niet aan te raden. 

Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector 

het snelst de rook oppikken. 

mailto:vrijetijd@boortmeerbeek.be
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 Wanneer de rookmelder op de muur wordt geplaatst, doe het dan zo hoog mogelijk, maar minstens 15 cm 

van het plafond verwijderd. 

 Plaats de rookmelder zodanig dat u er vlot bij kan voor onderhoud. 

 Zorg dat de rookmelder ingeschakeld wordt nadat die is geïnstalleerd. 

 Test tenminste één keer per maand uw rookmelder. In de meeste gevallen is hiervoor een testknop op de 

rookmelder voorzien. 

 Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder. Dit kan met een stofdoek of eventueel met uw 

stofzuiger. 

 Haal nooit de batterij uit de rookmelder, tenzij om die te vervangen. Bij sommige rookmelders kan u zelfs 

de batterij niet vervangen. De batterij heeft in dat geval vaak 10 jaar levensduur. 

 Overschilder nooit uw rookmelder en stop nooit de gaatjes toe. De detector kan hierdoor slecht 

functioneren. 

 Een rookmelder maakt u tijdig wakker, maar zorg dat u daarna ook tijdig en vlot evacueert uit uw gebouw. 

Zet ook voor uw woning een plan op papier: leer uw kinderen al spelenderwijs hoe zij de woning veilig en 

snel moeten verlaten en waar u hen buiten verwacht ( verzamelpunt)  

 Is het mogelijk om de brand te bestrijden zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen? Doe dan één 

poging om de brand te blussen.  

Meer informatie: www.brandpreventieadviseur.be 
 

ZUINIG MET WATER OMSPRINGEN 

Met het zonnige voorjaar nog vers in het geheugen, blikt De Watergroep  al vooruit op wat hopelijk een mooie, 

warme zomer wordt. 

Tijdens de warme  zomermaanden brengt water de nodige verfrissing. De groene grasmatten en kleurrijke 

bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De 

Watergroep staat in uw gemeente elke dag in voor de levering van kwalitatief drinkwater.  We geven graag 

enkele tips om in droge periodes zuiniger met drinkwater om te springen.  

 Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt 

algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met 

zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer. 

 De grond opharken en hakken is even goed als tweemaal sproeien. Hierdoor breekt u de harde laag. Dat 

houdt de grond luchtig en vochtig. En dat op die manier het onkruid geen kans krijgt, is mooi meegenomen. 

 Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 

minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard 

ook perfect met opgevangen regenwater.  

 Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's 

avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want 

de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien.  

 Besproei uw gazon niet. U zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan u dacht. 

 Was uw auto met regenwater of sla gewoon een keertje over. 

 Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs 

opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater. 

Meer informatie: www.dewatergroep.be 

GEEN GRATIS BILJET MEER OP BELBUS 700  

De gemeenten Kampenhout, Boortmeerbeek en Haacht hebben beslist om hun derdebetalerovereenkomst met 

De Lijn op te zeggen. Vanaf 1 mei 2014 is belbus 700 daarom betalend. U krijgt geen gratis biljet meer bij 

opstap. Op de belbus gelden dezelfde vervoerbewijzen als voor onze reguliere lijnen. Dus u kunt gebruik maken 

van een abonnement, een Lijnkaart, een biljet, een Omnipas 65+, een SMS-ticket, … om uw rit met de belbus te 

betalen. 

Meer informatie: De Lijn (T 070/220 200 – www.delijn.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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