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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 9/september 2014 

GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD  

De volgende bijeenkomst van de gemeenteraad heeft plaats op maandag 22 september 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. Ter voorbereiding van deze gemeenteraad 

heeft op donderdag 18 september 2014 om 19 uur een zitting plaats van de  gemeenteraadscommissie 

financiën, begroting, interne controle en intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde 

agentschappen.  

De OCMW-raad, waarvan de zittingen eveneens openbaar zijn, komt samen op donderdag 25 september 

2014 om 19 uur, Heverplein 3 te Hever.  

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

WAAROM HEEFT BOORTMEERBEEK EEN ‘BELASTING OP OPENBARE HYGIËNE’?   

Vooreerst verontschuldigt het college van burgemeester en schepenen zich voor de onduidelijke 

communicatie over deze nieuwe belasting. Ze werd reeds eind 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd en is 

echt onvermijdelijk. Bij het opmaken van het budget 2013 werden eerst alle overbodige uitgaven geschrapt, 

daarna bespaard waar er bespaard kon worden om zo de personenbelasting of onroerende voorheffing niet te 

moeten verhogen. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 bleek dit nog niet voldoende te zijn. Na 

nog een bijkomende ronde uitgaven beperken en besparen, werd gekeken waar de inkomsten veel minder 

waren dan de uitgaven. Enkel bij afvalverwerking zaten we nog met een verschil van 400.000 (!) euro. De 

tarieven voor de afvalophaling en – verwerking mogen een bepaald plafond niet overschrijden. Zo bedragen 

de inkomsten van het containerpark slechts 20% van de kosten en is dat bij het ophalen van huisvuil en 

PMD/GFT slechts 50%. Deze belasting kan daarom ook de belasting op het verwerken van het afval worden 

genoemd. 

Waarom wordt voor deze vorm van belasting gekozen? 

Aangezien alle overbodige uitgaven geschrapt zijn en we zoveel mogelijk besparingen hebben doorgevoerd, 

was het ofwel deze nieuwe belasting, ofwel de personenbelasting verhogen met 0,50% om dezelfde 

inkomsten te verkrijgen. Maar dan zou de bijdrage alleen gedragen worden door de werkende mensen, die nu 

al het meeste belastingen betalen. Zo zou een gezin met twee werkende mensen en twee kinderen al snel het 

dubbele moeten betalen van wat ze nu moeten doen. De bijdrage wordt nu door iedereen gedragen, dus ook 

bijvoorbeeld de sluikstorters zullen een aanslagbiljet in de bus krijgen. Dit zou niet het geval zijn door 

diftarbijdrage te verhogen. We hebben ook rekening gehouden met alleenstaanden en alleenwonenden, die de 

helft van de bijdrage betalen (36 euro in plaats van 72 euro). Ook voor inwoners met financiële problemen 

wordt via het OCMW een oplossing geboden.  

Zal deze nieuwe belasting ook betaald worden door inwoners die weinig afval produceren? 

Dat is inderdaad het geval. Maar zo wordt bijvoorbeeld de dienst van huis-aan-huis afval ophalen aan 

iedereen aangeboden en rijdt er constant een werkman rond om in heel de gemeente het zwerfvuil op te 

ruimen. Het is nu eenmaal niet mogelijk een belasting op maat te maken. Gratis schoolvervoer, subsidies aan 

verenigingen, de organisatie van het seniorenfeest, de wegen waar we op rijden,… zijn zaken die mee door 

iedereen worden betaald, ook door zij die er geen gebruik van maken. Abnormaal is dat dus niet. 

SPORTDAG VITA-MIN – DONDERDAG 11 SEPTEMBER 2014  

Voor de 11de keer wordt de sportdag Vita-min, een sportdag voor volwassen mentaal gehandicapten, 

georganiseerd te Rotselaar. De deelnemers kunnen kiezen uit een uitgebreid sportprogramma: dans, 

huifkarrentocht, trampoline-springen, volkssporten, new games, petanque, vlottentocht,… De sportdag wordt 

afgesloten met een discoparty. 



Individuelen kunnen inschrijven, samen met een begeleider. Deze sportdag vindt plaats in de Sportoase De 

Meander, Vakenstraat 18 te 3110 Rotselaar. De deelnameprijs bedraagt 5,00 EUR en kan ter plaatse worden 

betaald. 

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

HABOBIB – VORMING ‘TWEEDEHANDS KOPEN EN VERKOPEN: BECIJFER JE WINST!’ – DONDERDAG 11 

SEPTEMBER 2014 

Boeken, een auto, meubelen, kleren... online verkopen? Of wil u liever kopen? Hoe vindt u online wat u 

zoekt? Hoe regelt u de (ver-)koop? Wij wijzen de weg in deze vorming waaraan iedereen kan deelnemen, 

maar waarvoor wel een minimum aan surfervaring op het internet nodig is. Deze activiteit wordt 

georganiseerd in samenwerking met CBE Open School in het kader van de week van de geletterdheid. 

Deze activiteit, die in de bibliotheekvestiging van Haacht (Verhaegenlaan 5) plaats vindt, wordt gratis 

georganiseerd. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be 

DIJLELANDDAG – ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014 

Het grote en gratis toeristische feest Dijlelanddag is terug van een jaartje weggeweest! Toerisme Dijleland 

neemt de draad weer op in Haacht op zondag 14 september 2014 in en rond het gloednieuwe 

Belevingscentrum WO I in het centrum van Tildonk, van 13 uur tot 18 uur.  

Geniet mee van supersmakelijke streekcatering met Kwinten De Paepe, de Straffe Streekproductenmarkt, 

verfrissende wandel-, fiets- en vespatochten, massa’s dolle kinderanimatie, de op en top swingende 

cabaretfanfare ’t Schoon Vertier met hun gloednieuwe stomende show, en nog enkele verrassingen.  

Meer informatie: www.dijleland.be - T 016/29 85 50 of info@toerismedijleland.be -  

OCMW – ‘GELD TELT!’ – VANAF MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014 

Goed omgaan met geld betekent ook rekenen en tellen, lezen, orde in uw administratie houden, plannen, 

vooruit én achteruitkijken. Geldproblemen sluipen vaak stilletjes uw leven binnen, maar plots staan ze als 

een torenhoge berg tegenover u. Dan lijkt het allemaal zoveel en zo moeilijk om ze aan te pakken.  

Budgetnet Oost-Brabant wil samen met de deelnemers kijken hoe we onze financiën goed kunnen 

aanpakken. Hoe we inzicht kunnen krijgen in de moeilijkheden die we daarbij ondervinden en hoe we samen 

nieuwe mogelijkheden kunnen ontdekken.  

Samen met het OCMW organiseert Budgetnet Oost-Brabant zes groepssessies. Tijdens deze sessies praten 

we met anderen over hoe we ons geld beheren, denken we na over ons maandelijks budget, proberen we 

zicht te krijgen op onze financiële administratie, en delen we onze kennis en ervaringen. 

De groepswerking staat in het bijzonder open voor mensen die moeilijkheden ondervinden om hun 

geldzaken te beheren. De zes sessies vinden plaats telkens op maandag van 13.15 uur tot 16.30 uur in 

Cultuurhuis de Oude Pastorie, Ravesteinstraat 22 te 3191 Boortmeerbeek vanaf maandag 29 september 2014. 

U bent alvast welkom op de infovergadering op maandag 15 september 2014 om 19 uur. Deze bijeenkomst 

vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis). 

Meer informatie: OCMW (T 015/50 01 60 of info@ocmwboortmeerbeek.be) 

HABOBIB – THEATERWORKSHOP ‘BOEKEN IN BEWEGING’ – WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2014  

In de bibliotheek van Boortmeerbeek zijn kinderen uit het vierde tot en met het zesde leerjaar op woensdag 

17 september 2014 van 14 uur tot 16.30 uur te gast voor de theaterworkshop ‘Boeken in beweging’. Proef 

van een smakelijk theatergerecht: een mix van tableau vivant en improvisatietheater! Wil je graag eens de 

GVR van Roald Dahl zijn of één van die knotsgekke stampertjes van Annie MG Schmidt of misschien Tiny 

die plots onhandig wordt? Kleurrijke prenten uit bekende kinderboeken zijn onze inspiratiebron! Breng je 

fantasie mee!  

Deze activiteit wordt gratis georganiseerd. Maar let op! Er kunnen slechts 14 kinderen deelnemen en vooraf 

inschrijven is noodzakelijk. 

Meer informatie en inschrijvingen: www.habobib.bibliotheek.be 

PLANTJESVERKOOP ‘KOM OP TEGEN KANKER’ – DONDERDAG 18 SEPTEMBER EN ZATERDAG 20 

SEPTEMBER 2014 

De jaarlijkse azaleaverkoop ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’ kent in Boortmeerbeek een mooie 

traditie. Voor de zevende keer zullen vrijwilligers zich tijdens het ‘Plantjesweekend’ inzetten om azalea-

plantjes te verkopen. Dit jaar zijn er op 18 en 20 september 2014 verkoopacties gepland op de wekelijkse 

markt, aan Okay en AD Delhaize. 
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Toch kunnen we nog steeds enkele helpende handen gebruiken. Daarom vragen we u om op zaterdag 20 

september 2014 enkele uurtjes vrij te maken en te helpen bij de verkoop van de azalea’s. Laat ons weten 

welke uren voor u passen en met hoeveel personen u eventueel kan komen helpen. Dan schakelen wij u in op 

één van de verkoopstanden. 

Voor de plantjes, het promotiemateriaal, de badges en de affiches zorgen wij uiteraard. Voor alle 

medewerkers voorzien wij een lunchpakket en een gratis ‘Kom op tegen Kanker T-shirt’. Geef ons gerust 

een seintje indien u wil komen helpen! 

Naast dit initiatief kan u in de loop van de week voor het plantjesweekend in verschillende handelaars van de 

gemeente reeds de azaleaplantjes kopen. 

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

STRAPDAG – VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2014 

Op vrijdag 19 september 2014 is het opnieuw ‘Strapdag’! Op deze verkeersveilige dag gaan duizenden 

kinderen al stappend of trappend naar school! De auto blijft zoveel als mogelijk aan de kant. Hierdoor 

ontstaat meer ruimte om veilig naar school te gaan, om te bewegen, om gezond op te groeien,..... 

Ook alle scholen uit de gemeente doen mee aan de Strapdag en motiveren hun leerlingen om die dag te voet 

of met de fiets naar school te komen. We vragen dan ook aan alle weggebruikers om die dag, nog meer dan 

anders, aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid van de kinderen. 

SCHOLENVELDLOOP – VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2014 

Op vrijdag 19 september 2014 heeft de jaarlijkse scholenveldloop plaats aan de sporthal van Boortmeerbeek. 

Alle lagere scholen van de gemeente nemen het tegen elkaar op per leerjaar.  De meisjes van het eerste 

leerjaar komen eerst aan de beurt om 10.30 uur, daarna volgen in volgorde de jongens van het 1
ste

 leerjaar, 

meisjes 2
de

 leerjaar, jongens 2
de

 leerjaar, meisjes 3
de

 leerjaar en jongens 3
de

 leerjaar. Deze klassen komen 

allen aan bod tijdens de voormiddag. In de namiddag starten we opnieuw om 13.20 uur met de meisjes van 

het 4
de

 leerjaar. Daarna volgen in volgorde de jongens van het 4
de

 leerjaar, meisjes 5
de

 leerjaar, jongens 5
de

 

leerjaar, meisjes 6
de

 leerjaar en tot slot de  jongens van het 6
de

 leerjaar. Kom de kinderen gerust 

aanmoedigen. 

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

4E PRIMUS CLASSIC PRIMUS IMPANIS – VAN PETEGEM – ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2014 

Het gemeentebestuur ondersteunt de organisatie van de 4e Primus Classic Impanis - Van Petegem, een 

wielerwedstrijd met een uitgebreid internationaal deelnemersveld. De finishlijn van deze wedstrijd, met start 

in Brakel, ligt aan de brouwerij Haacht aan de Provinciesteenweg. De aankomst is voorzien rond 16.30 uur. 

Wielertoeristen kunnen deze dag zelf deelnemen aan de Primus Classic Cyclo, georganiseerd door Golazo. 

Er worden 3 afstanden (50 km, 90 km en 120 km) voorzien doorheen de provincies Vlaams- en Waals-

Brabant. Meer informatie over de manier waarop je kan inschrijven, de deelnameprijs, enz. vindt u op 

http://www.sport.be/primusclassic/2014/nl/ 

Graag vragen we alle aanwezigen bij deze activiteiten ook aandacht te hebben voor veiligheid. Hou kleine 

kinderen goed in het oog, zorg ervoor dat honden niet loslopen, enz. Een ongeval is snel gebeurd, maar mits 

de nodige aandacht kunnen die zeker worden vermeden.  

HERFSTJOGGING – ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014  

Zondag 21 september 2014 vindt de 18de herfstjogging plaats. De jogging van 3,5 km start om 15 uur; deze 

van 7 en 10,5 km om 15.30 uur. Inschrijven kan vanaf 13.30 uur aan de sporthal van Boortmeerbeek. 

Wie ter plaatse inschrijft betaalt een deelnameprijs van 7,00 EUR. De jogging is voor iedereen toegankelijk 

en vindt plaats onder alle weersomstandigheden. Er zijn kleedkamers en er is wasgelegenheid in de sporthal. 

Elke deelnemer krijgt ook een aandenken. 

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

JAARMARKT EN KERMIS BOORTMEERBEEK 27, 28 EN 29 SEPTEMBER 2014 “ DORP VAN DE 

DIENSTVERLENING” 

Ter gelegenheid van de septemberkermis van Boortmeerbeek wordt op zaterdagnamiddag 27 september 

2014 van 14 uur tot 18 uur een jaarmarkt georganiseerd. De jaarmarkt die dit jaar in het thema van“ dorp van 

de dienstverlening” staat, zal plaats hebben in de Brouwersstraat, Pastorijstraat en Hanswijkstraat. Naast de 

traditionele marktkramen zullen ook de brandweer, het Rode Kruis, de politie en de Flamiomobiel met een 

stand op onze jaarmarkt plaatsnemen. s’ Avonds wordt de dag afgesloten met een optreden van Partydust DC 

op de parking aan het gemeentehuis.  
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De kermis zelf heeft plaats op zaterdag 27, zondag 28 september en maandag 29 september 2014. Maandag 

29 september 2014 is traditiegetrouw de familiedag waarop kortingen worden toegestaan of extra prijzen 

worden geschonken.  

Meer informatie: dienst vrije tijd (Tilly Heymbeeck – T 015 51 11 45 of vrijetijd@boortmeerbeek.be) 

INFOPANELEN DIJLELINIE FIETSROUTE 

Sommigen hebben misschien reeds de panelen met informatie over de Eerste Wereldoorlog opgemerkt die 

op zes plaatsen in de gemeente werden geplaatst. Deze panelen vormen een onderdeel van de Dijlelinie 

Fietsroute waarlangs men kennis kan maken met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in onze streek. 

De ganse route is 91 km lang maar door een lussensysteem maak je de tocht zo lang of zo kort als je zelf 

wilt. Onderweg vertellen 29 infopanelen over het boeiende, soms gruwelijke oorlogsverleden van het mooie 

Dijleland.  

Deze fietsroute start aan het Belevingscentrum ’14 – ’18 in het voormalige Ursulinenklooster in Tildonk 

(Kruineikestraat 5). Het Belevingscentrum ’14-’18 focust op de Vlaams-Brabantse oorlogsgeschiedenis. Het 

accent ligt op de mensen die deze oorlog beleefden. Centraal staan historische personen, levensverhalen en 

anekdotes die je mee getuige maken van de gruwel die deze oorlog met zich mee bracht. Een bezoek aan dit 

Belevingscentrum vormt een mooi begin- of eindpunt van de fietsroute maar is ook zo een bezoekje waard. 

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

BURENBEMIDDELING 

Hebt u last van uw buur? Belemmert de overhangende boom het zicht op uw mooie tuin? Blaft de hond van 

de buurman u ’s nachts wakker? Is men het niet eens over de afscheiding van de tuin?  Misschien ging het 

vroeger beter tussen u en uw buur? Hebt u zelf al geprobeerd om het gesprek met uw  buurman of –vrouw 

aan te gaan, maar lijkt het niet te lukken? Neem dan contact op met de burenbemiddelaars. 

Burenbemiddeling probeert te voorkomen dat conflicten escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen. 

Dit is slechts één van de voordelen. Het is ook gratis en men werkt samen aan een oplossing voor het 

probleem, een oplossing die zowel u als uw buur aanvaardbaar vindt. 

Meer informatie: burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be 

OCMW – VACATURE TEAMCOÖRDINATOR DIENST THUISZORG 

Het OCMW van Boortmeerbeek gaat over tot de aanwerving van een teamcoördinator (B4-5). Het betreft 

een contractuele 4/5 functie van onbepaalde duur. Voor deze functie wordt eveneens een werfreserve 

aangelegd. 

Vanuit een integrale benadering bouwt de coördinator mee aan een toereikend aanbod voor iedereen met een 

woonzorgbehoefte. Daartoe leidt en motiveert de teamcoördinator een team van ongeveer 30 verzorgenden 

en schoonmakers. Daarnaast behoren het uitbouwen van de nodige zorgnetwerken en het bewaken van het 

budget tot de opdracht. 

Kandidaten voor deze functie zijn bachelor in het studiegebied gezondheidszorg/sociaalagogisch werk, of 

houder van de graad van master, of beschikken over een gelijkwaardig erkend kwalificatiebewijs. Minstens 

één jaar relevante beroepservaring is vereist.  

Het OCMW biedt ruime opleidingskansen, maaltijdcheques (7,00 EUR), gratis hospitalisatieverzekering, 

gunstige verlofregeling (26 dagen), gratis openbaar vervoer van en naar het werk, fietsvergoeding en een 

aangename werkomgeving. Het bruto geïndexeerd maandsalaris ligt tussen 2.139,17 EUR en 3.484,87 EUR. 

Wie interesse heeft voor deze functie kan het inschrijvingsformulier opvragen bij het secretariaat van het 

OCMW Boortmeerbeek, Heverplein 1, 3191 Boortmeerbeek, tel. 015 51 11 65, e-mail: 

info@ocmwboortmeerbeek.be of op www.ocmwboortmeerbeek.be/vacatures. Het inschrijvingsformulier en 

een kopie van uw kwalificatiebewijs moeten bij het OCMW toekomen uiterlijk op 1 oktober 2014. De 

selecties vinden plaats op 9, 10 en 17 oktober 2014. 

Meer informatie: Katrien Willekens, coördinator sociale zaken (T 015/50 01 76) 

 

 

 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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