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SENIORENRAAD 
 

 
Zitting van 15 september 2015 

 
Aanwezig: 
Firmin Vacaet voorzitter persoonlijk 
Francine De Becker lid Gemeenteraadslid 
Georges Devroey lid persoonlijk 
Gerard De Vries lid persoonlijk 
Herman Van Bever lid persoonlijk 
Josée Naets lid S Plus Boortmeerbeek 
Jozef Crabs lid OKRA Hever 
Monique Vertongen lid OKRA Hever 
Nieke Deleebeeck-Baudet lid seniorengym - gemeenteraadslid 
Rita Van Den Balck lid OKRA Boortmeerbeek 
Simonne Binst lid persoonlijk 
Suzanne Rombauts lid KVLV Hever 
Vital Op de Beeck lid OKRA Schiplaken 
Willy Cornelis lid Gemeenteraadslid 
Willy Van Den Brande lid Neos / TCB 
Karin Derua bevoegde schepen Gemeenteraadslid 
Karina Bolsenbroek secretaris wd administratie 
 
Verontschuldigd: 
Godelieve Van den Acker lid OKRA Boortmeerbeek 
Jeanine Van Hoof lid seniorengym 
Maurice Vanherp lid persoonlijk 
Tilly Heymbeeck secretaris administratie 
 
 

 
 
1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
De seniorenraad keurt het verslag van 17 juni 2015 goed. 
 
2. STATISTIEKEN SENIOREN 65 PLUSSERS 
 
De schepen, Karin Derua, geeft de stand van zaken rond de bevolkingsstatistiek van 26 juni 2015. 
 

Categorie mannen vrouwen 

100-103 1 (103 jaar) 3 

90-99 35 (de oudste 6 zijn 96 
jaar) 

77 (de 3 oudste in deze groep zijn 97, 98 en 99 jaar) 

80-89 261 363 

70-79 489 536 

60-69 745 719 

 
Gevraagd wordt of bekend is hoeveel van de ouderen er nog zelfredzaam zijn (thuis of bij hun 
kinderen woonachtig) en of bekend is hoeveel ouderen uit Boortmeerbeek er in een rusthuis wonen. 
 
De schepen, Karin Derua geeft aan dat dat moeilijk te zien is omdat er mensen zijn die hun adres 
laten vestigen op een andere plaats dan dat zij wonen. 
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Zij zal navragen in het rusthuis of zij registreren hoeveel procent uit Boortmeerbeek afkomstig is en 
wie daarbuiten.  
 
3. LIJST UITSTAPPEN 2002-2015+DATUM VOLGEND JAAR 9 JUNI 2016 
 
De voorzitter, Firmin Vacaet geeft een overzicht van alle uitstappen die sinds 2002 tot nu toe zijn 
georganiseerd. De seniorenraad had hiernaar gevraagd om na te gaan waar met de seniorenuitstap 
al eens een bezoek is gebracht. 
 

Jaar Stad Activiteit 

2002 Brussel  

2004 Paradisio  

2005 Boudewijnpark VM bezoek likeurstokerij De Beukelaer, diamantmuseum 
NM rondvaart haven 

2006 Bokrijk  

2007 Antwerpen  

2008 Dinant rondvaart Maas- bezoek abdij Maredsous 

2009 Tongeren VM rondrit kerken/kastelen, rondrit treintje  
NM bezoek basiliek & kloostergang 

2010 Hasselt VM bezoek Japanse tuin 
NM rondrit kastelenroute, Alden Biesen 

2011 Bornem VM wandeling Hingene-bezoek kasteel van Marnix Sint Aldegonde 
NM boottocht Temse-Boortmeerbeek 

2012 Brugge boottocht van Brugge naar Damme + ontbijt 
VM Damme: fietstocht-treintje 
NM Brugge: bezoek Sint Sebastiaansgilde, vrij bezoek, bezoek 
kantmuseum 

2013 Ieper wandeling Kemmelberg - rondrit - bezoek wijnboer 

2014 Brussel wandeling Marollen-rondrit-bezoek parlement 

2015 Voerstreek wandeling-bezoek forellenkwekerij + abdij Val-Dieu 

 
Volgende seniorenuitstap staat gepland op 9 juni 2016. Voorstellen hiervoor zijn altijd welkom en 
schepen Karin Derua heeft er al een aantal ontvangen: 
- Abdij Herkenrode en omgeving: Bezoek aan de Kruidentuin en belevingscentrum in Herkenrode 
- Canadees oorlogsmuseum in Maldegem in combinatie met een bezoek aan de tuinen van Adegem 
- Boottocht met de plezierboot "Wilford" vanuit Kampenhout Sas of opstappen aan Sas 

Boortmeerbeek naar Rupelmonde en terug. 
- Brochure met groepsreizen naar Wallonie -Henegouwen. Hierin staan 36 bestemmingen met 

prijzen, suggestie van menu, etc. 
- De Kaasboerin staat ook altijd bekend om haar daguitstappen. Op de website staat een groot 

gamma met ontvangst, 3 gangen menu, vieruurtje (zie vorige verslag punt 5 4de streepje) en 
broodmaaltijd. 

- Bezoek Nieuwpoort. Willy Van den Brandde kent daar in de haven een zeer goed restaurant 
"Vierboete" waar een menu voor 16 EUR genuttigd kan worden. Dit kan eventueel worden 
gecombineerd met een bezoek aan het museum Westfront en een wandeling via Natuurpunt. 
Willy Van den Brande zal navraag doen bij het restaurant of zij ook grote gezelschappen kunnen 
opnemen. 

 
Tot slot van dit punt wil de voorzitter Firmin Vacaet aan de organisatoren vragen of zij de 
busmaatschappij die de reis dit jaar verzorgde niet meer willen aanschrijven, omdat deze niet zo best 
was. 
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4. BOORTMEERBEEK FEEST! 6 SEPTEMBER 2015 
 
De seniorenraad is heel positief over de organisatie van Boortmeerbeek Feest! 2015. 
De schepen Karin Derua heeft hiervoor ook alles in het werk gesteld om de weergoden gunstig te 
stemmen en we moeten zeggen dat dat goed gelukt is. Het is de hele middag droog geweest. 
De enige minpunten die zij heeft vernomen is dat er kritiek is geweest op de kosten van het hele 
feest. Maar in relatie tot voorgaande jaren waarbij er grote evenementen werden georganiseerd en 
een groots vuurwerk  valt de prijs mee als je ziet dat dit een volksfeest is waarbij de hele bevolking 
van Boortmeerbeek betrokken werd. Alle verenigingen konden zich presenteren en hadden de 
beschikking over een eigen tent, die ook nog eens stormbestendig was. Ook een aantal verenigingen 
die er dit jaar niet bij waren hebben al doorgegeven er volgend jaar zeker bij te willen zijn. 
 
Er zijn natuurlijk altijd punten van aandacht voor volgend jaar, zoals 
- de plaats van het podium. Deze stond gericht naar het plein, zodat de verenigingen die op de 

parkeerplaats stonden helemaal afgesloten waren en niets mee kregen van wat er op het podium 
gebeurde. Volgend jaar zal het podium een meer centraler plaats krijgen zodat deze meer 
aansluiten op de verenigingen. 

- de plaats van de tenten van Noord-Zuid. De schepen geeft aan dat die organisatie uit een aantal 
activiteiten bestaat en daarom een aantal tenten hadden die op hun verzoek geschaard geplaatst 
werden. Hierdoor was er eigenlijk nog maar 1 plaats geschikt en daar stonden zij dit jaar. Voor 
volgend jaar zal dit herbekeken worden. 

- de situatie rond de tapvergunning. De voorzitter Firmin Vacaet geeft aan dat het voor de 
verenigingen aangenamer zou zijn indien zij ook koffie of cava bij hun wafelverkoop of wat ze ook 
te eten aanbieden kunnen verkopen. Maar dit was absoluut niet toegestaan. De schepen Karin 
Derua haakt hierop in dat zij had gedacht dat er meer tafels en stoelen zouden staan op het plein 
waar ook de muziek was. Er waren te lange wachtrijen aan de drankenstand. Waarom de 
verenigingen uitsluiten als de uitbater van de drankenstand toch niet aan de vraag kan voldoen? 

- er zou te weinig eten zijn geweest. Vooral taart werd gemist. De schepen Karin Derua zegt dat ze 
volgend jaar de verenigingen zal stimuleren om voor meer afwisseling te zorgen. 

 
Daarnaast heeft schepen Karin Derua van diverse sportverenigingen ook vragen gekregen of zij ook 
deel mogen nemen aan Boortmeerbeek Feest! zodat er misschien met meerdere ploegen jeugdderby 
georganiseerd kan worden. 
 
Ten aanzien van de voorschriften rond veiligheid kan schepen Karin Derua melden dat deze worden 
opgelegd van hoger hand en tegen 2018 alleen nog maar strenger worden. Wij hebben daarom als 
gemeente een voorbeeldfunctie om voor veilige tenten en een veilige omgeving te zorgen. In de 
toekomst worden buitenevenementen bijna niet meer te organiseren. Dit heeft voor de jeugd en de 
jeugdkampen rampzalige gevolgen.  
Ook de veiligheidseisen rondom voeding wordt versterkt. Dit heeft grote consequenties voor 
verenigingen die mosselfeesten e.d. willen organiseren. Maar ook de zalen ontkomen niet aan de 
voorschriften.  
Om hieover wat meer duidelijkheid te scheppen zal schepen Karin Derua de overheid in het 
gemeentehuis uitnodigen om de regels eens deftig toe te lichten.  Iedereen die geïnteresseerd is, kan 
komen luisteren. 
 
5. SPORTELDAG BLANKENBERGE 17 SEPTEMBER 2015 
 
Schepen Karin Derua heeft intussen 49 inschrijvingen ontvangen voor de sporteldag Blankenberge. 
De kostprijs is 10,00 EUR incl. de voormiddagactiviteiten, soep, broodje en namiddagactiviteit. Ook 
de bus en een huurfiets ter plaatse zijn inbegrepen.  
In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan we nu op de donderdag naar Blankenberge. Dit is omdat 
het vrijdag scholenveldloop is en de sportfunctionaris vindt het haar taak om ons te begeleiden naar 
Blankenberge. Zodoende gaan we dit jaar op donderdag. 
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6. ACTIVITEITEN 2015-2016 
 

donderdag 17 sept. 
zaterdag 19 sept. 

Plantjesverkoop 
"Kom op tegen 
kanker" 

Verkoop op de wekelijkse markt, aan Okay en AD 
Delhaize. 

donderdag 17 sept. Sporteldag 
Blankenberge 

Kosten 10,00 EUR. Sporten zijn: fietsen, wandelen, 
petanque, minigolf, golfbiljart en kubbe. 
Huurfietsen zijn inbegrepen in de prijs. 

vrijdag 18 sept. Scholenveldloop Verschillende lagere scholen van Boortmeerbeek 
doen hieraan mee. In de voormiddag vanaf 10.30 
uur en in de namiddag vanaf 13.20 uur. Iedereen 
mag komen supporteren. 

zaterdag 19 sept. Wielerwedstrijd 
Primus Classic 
Impanis-Van 
Petegem 

De start is in Brakel en de finishlijn ligt aan de 
brouwerij van Haacht. Aankomst is voorzien rond 
16.30 uur. 

zondag 20 sept. Herfstjogging Inschrijven kan via de website: joggingclub Icarus 
of inschrijving ter plaatse. 

zaterdag 26 sept. 
t.e.m. zondag 28 sept. 

Kermis 
Boortmeerbeek 

Dorpplaats-Kerkplein. 

zondag 28 sept. Optreden 
Partydust DC 

Op de parking van het gemeentehuis. 

vrijdag 2 okt. Regionale 
zwemlessen voor 
50-plussers 

In het Zwembad Tremelo, Veldonkstraat 3, 3120 
Tremelo. 

zondag 4 okt. Jeugdsportival Voor jongeren van 10 tot 18 jaar. In het Bloso-
sportcentrum in Hofstade. 

dinsdag 6 okt. EHBO voor 
beginners 

In het cultuurhuis Oude Pastorie 

zaterdag 31 okt. Nacht van de 
jeugd 

Start om 21 uur en vindt plaats in de sporthal. 

donderdag 5 nov. De kracht van 
kruiden in de 
medicijnkast 

Dit vindt plaats in GC Den Bussel in Keerbergen. 

woensdag 11 nov. Herdenking 
gesneuvelden 
beide 
wereldoorlogen 

De plechtigheid start met een eucharistieviering 
om 9.30 uur in de Sint-Antonius Abt kerk van 
Boortmeerbeek gevolgd door een bloemenhulde 
aan het monument naast de kerk. 

vrijdag 6-13-20 nov. Klim in je 
stamboom 

Dit wordt georganiseerd door Vormingplus en 
vindt plaats in het Cultuurhuis. 

zaterdag 14 nov. Ontbijtlezing met 
proeverij 

In de BIB Boortmeerbeek. 

dinsdag 24 nov. Seniorennamiddag 
met taart en 
rondleiding 

In de BIB Boortmeerbeek. 

woensdag 25 nov. Naar de 
sterrenkijken. 
Astronomie voor 
beginners 

Dit gaat door in het Cultuurhuis Oude Pastorie.  
Materiaal als kijkers wordt voor gezorgd. 
Reserveren via www.vormingplusob.be. 

zaterdag 28 nov. Boortmeerbeek 
cross 

Het dagprogramma begint om 10 uur. 

dinsdag 1 dec. Vorming muziek 
via internet 

In de BIB Haacht 

donderdag 3 dec. Sinterklaasmarkt tijdens de wekelijkse markt. 



-5- 

 

vrijdag 22 jan Gedichtendag Thema: Jaren die druppelend versmelten 

dinsdag 26 jan. Milieuvriendelijk 
tuinieren 

Voor starters. Vindt plaats in de gemeentelijke 
basisschool. inschrijven www.vormingplusob.be 

vrijdag 29 apr Feest van het folk  

zondag 1 mei WAK Thema: Match 

zaterdag 14 mei Seniorenfeest 13 uur tot 17 uur 

maandag 16 mei Jaarmarkt  

 
7. VARIA 
 

• Nieke Deleebeeck-Baudet wil graag doorgeven dat Vl@s geen politieke vereniging is. Steeds 
als zij zich ergens vertonen en ook tijdens Boortmeerbeek Feest! krijgen zij opmerkingen over 
dat zij politiekgericht zijn. Zij wil graag voor eens en altijd duidelijk maken dat ze een a-
politieke vereniging zijn.  

• Herman Van Bever meldt dat in de Pachthofstraat het maaiveld tot tegen de rijbaan komt en 
dat er takken van een taxushaar dwars over het voetpad hangen. Schepen Karin Derua 
adviseert de heer Van Bever dit te melden via het mailadres info@boortmeerbeek.be.  Alles 
met betrekking tot de openbare weg kan best direct gemeld worden aan de dienst 
grondgebiedzaken of via het mailadres info@boortmeerbeek.be 

• Georges Devroey vraagt of het mogelijk zou zijn om het eenrichtingverkeer in de Sint 
Adriaanstraat om te draaien. Zodanig dat degenen die de wijk inrijden het verkeer dat de 
wijk uitrijden niet langer kruist. De waarnemend secretaris Karina Bolsenbroek zal dit 
meenemen naar de verkeerscommissie van woensdag 16 september 2015. 

• Mevrouw Rombouts vraag op het mogelijk is om bij het eenrichtingverkeer voor auto´s in de 
Bergstraat-Schoubroekstraat een onderbord te hangen dat fietsers wel door mogen rijden. 
Karina Bolsenbroek zal dit ook meenemen naar de verkeerscommissie van woensdag 16 
september 2015. 

• Monique Vertongen van Okra Hever meldt dat zij een wafelenbak met drank organiseren op 
zondag 4 oktober in zaal Carpus van 14 tot 18 uur. De herfstuitstap van Okra Hever gaat dit 
jaar op dinsdag 13 oktober naar de Kempen. Iedereen is welkom. 

• Willy Van de Brande merkt op dat wanneer er nieuwe werken worden aanbesteed dat die 
netjes worden uitgevoerd. Maar de signalisering klopt vaak niet. Hij heeft gezien dat mensen 
uitkomen op een bord doodlopende straat. Daarnaast werken nutsmaatschappijen de straat 
na onderbreking ook niet altijd goed af.  
Schepen Karin Derua verduidelijkt dat de ploeg die de werken uitvoert alles dichtgooit, 
waarna er een aantal weken later een andere ploeg de straat verder deftig hersteld. Tot slot 
voordat de werken opgeleverd worden gaat Stefan Van Eyken van de dienst 
grondgebiedzaken na of het werk goed opgeleverd is. 
Mocht je opmerken dat het wel heel lang duurt voor de weg weer netjes is kun je altijd een 
mail sturen aan info@boortmeerbeek.be om te signaleren dat er problemen zijn. 

• Daarnaast zijn er ook werken in Hever.  Als de werken daar zijn gedaan wordt volgend jaar 
aan het spoor gewerkt. Het blijkt onmogelijk om dat tegelijk te doen. 
Een overzicht van alle werken vind je op de website van de gemeente Boortmeerbeek: 
www.boortmeerbeek.be op de homepagina aan de linkerkant bij Populair "Wegeniswerken 
gemeente" en bij Praktisch "Tijdelijke Verkeersmaatregelen". Zie bijlage 1 

• De waarnemend secretaris Karina Bolsenbroek haakt hier nog graag op in met de mededeling 
dat er op de website van de gemeente Boortmeerbeek ook de mogelijkheid bestaat om je te 
"abonneren" op de elektronische nieuwsbrief. 

 
  

http://www.vormingplusob.be/
http://www.boortmeerbeek.be/
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Elektronische nieuwsbrieven: 
Er zijn nieuwsbrieven rond vijf thema’s: 
- algemeen nieuws (gemeenteraad, burgerzaken…) 
- verkeer en infrastructuurwerken 
- vrije tijd ( senioren, sport, cultuur…) 
- omgeving (milieu en ruimtelijke ordening) 
- welzijn (onderwijs, gezondheid,…) 
 
In de digitale nieuwsbrief “algemeen nieuws” zal vanaf nu o.a. de dagorde van de komende 
gemeenteraadszitting en de beknopte lijst van de vorige gemeenteraadszitting raadpleegbaar zijn. 
 

1. Om u hierop te abonneren gaat u eenvoudig naar de website van de gemeente 
Boortmeerbeek: www.boortmeerbeek.be u klikt op Nieuwsbrieven bovenaan de website net 
naast het gemeentelogo. 

2. U kiest hier de nieuwsbrieven waar u zich op wenst te abonneren. 
3. Vervolgens vult u uw e-mail adres in en klikt u op de blauwe knop “Nu inschrijven”. 

 

 
Volgende vergadering 17 november 2015 - 9:30 uur 

 

 
 
Firmin Vacaet 
Voorzitter 

Karin Derua 
Bevoegde schepen 

Michel Baert 
Burgemeester 
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Bijlage 1: Tijdelijke verkeersmaatregelen op de homepagina. 
 

 
 
 


