
Hier

Biobloembollen zijn 
perfect om publieke 
ruimte aantrekkelijk te 
maken en bijzonder 
bijvriendelijk 

BIOBLOEMBOLLEN VOOR 
BIJEN EN BOORTMEERBEEK 
Beste inwoner, 

We hopen dat je en fijne zomer achter 

de rug hebt. Wij genoten alvast van 

wat rust na een politiek woelig 

voorjaar. Ook op het moment van 

schrijven beweegt er heel wat op 

politiek vlak. Maar terug naar de 

zomer. In tegenstelling tot de voorbije 

jaren was het minder warm en zonnig. 

Ons land werd geconfronteerd met 

dramatische overstromingen na zeer 

uitzonderlijke regenval. Als gevolg 

van de klimaatverandering zullen 

zowel het aantal dagen met hevige 

neerslag als de hittedagen toenemen. 

Dit stelt ook uitdagingen voor het 

lokaal beleid: hoe gaan we om met 

onze open ruimte, hoeveel bebouwing 

laten we toe en op welke plaatsen? 

Waar kan het overtollige water heen? 

Zetten we in op meer groene publieke 

ruimte? De voorbije jaren hebben we 

ontharding en meer groene publieke 

en speelruimte meermaals op de 

agenda gezet en dat blijven we doen. 

Als het politiek niet beweegt, gooien 

we het over een andere boeg. We zijn 

ervan overtuigd dat inwoners hun 

steentje kunnen bijdragen en daar 

willen we graag bij helpen. Het najaar 

is het moment bij uitstek om 

bloembollen te planten. In de vroege 

lente zorgen ze voor voedsel voor 

bijen en maken ze Boortmeerbeek nog 

mooier dan het al is. 

VRAAG JE ZAKJE 
BIOBLOEMBOLLEN
We kochten 1.500 biobloembollen en 

delen die graag met jou. Vraag je zakje 

aan via de QR-code en we bezorgen ze 

bij je thuis. Lukt het niet via de QR-

code, stuur dan een mailtje met je 

naam en adres naar 

info@groenboortmeerbeek.be. De 

voorraad is beperkt, dus snel 

reageren is de boodschap, want op is  

op. Veel bol- en plantplezier.

in Boortmeerbeek 
najaar 2021

Kinderen willen veilig naar school

Ligt jouw tuin in een jachtgebied?

Een nieuwe meerderheid

©Ann MorissensScan de QR-code in het hart van de krokus en ontvang  jouw zakje 
biobloembollen of mail ons.



HIER

KINDEREN WILLEN VEILIG NAAR 
SCHOOL FIETSEN

Fietsen is gezond, ook naar school, maar er is nog werk aan de 
winkel.
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Veilig naar school fietsen: het is 

een bezorgdheid van alle ouders. 

Ook voor Groen is dit een absolute 

prioriteit. Op de gemeenteraad 

hebben we al een aantal voorstel-

len gedaan rond dit thema. 

In september vorig jaar vroegen we 

om een schoolfietstroutekaart te 

maken waarop zowel de veilige 

oversteken en wegen, maar ook de 

gevaarlijke punten in kaart gebracht 

worden. Hoewel dit positief werd 

onthaald, bleef het tot nu toe stil.

Op de gemeenteraad van mei werd 

een voorstel goedgekeurd waarin we 

een fietsbeloningssysteem voor-

stelden voor kinderen en jongeren. 

Het idee is dat kinderen al dan niet 

vergezeld van hun ouders de fiets 

gebruiken om korte verplaatsingen te 

maken naar school, een vriendje, een 

speelplein, een sportclub of jeugd-

beweging en daarbij punten sparen. 

Zo verwerven kinderen zelfstandig-

heid en zelfvertrouwen. Hebben ze 

een bepaald aantal behaalde punten 

behaald, dan kunnen ze die inruilen 

voor bijvoorbeeld een koffiekoek of 

donut bij de bakker of een ijsje van de 

ijskar of ijskraam. We zetten ons in 

voor de verdere uitwerking van dit 

voorstel.

En dan is er ook het verkeersleef-

baarheidsplan, waarbij veilige 

schoolomgevingen een prioriteit 

waren. Voor de scholen in 

Boortmeerbeek werd dit gerealiseerd 

door de omgeving autovrij te maken 

met een fysieke knip. In Hever zijn er 

ook maatregelen aan het begin en 

einde van de schooldag en in 

Schiplaken is er meer dan anderhalf 

jaar later nog niets.

De Bieststraat is een te drukke 

doorgangsweg. Ook vrachtvervoer tot 

7,5 ton mag er nog steeds langs. 

Bovendien passeert daar werfverkeer 

ondanks het verbod. We zijn er nog 

steeds niet van overtuigd dat de 

voorziene trajectcontrole voor 

beduidend minder verkeer zal zorgen. 

Ook het idee van een parking achter 

de school lost het autoverkeer voor 

de school - met veel overstekende 

kinderen - niet op. Fietsveiligheid is 

een en-enverhaal en het voorzien 

van veilige infrastructuur en school-

omgevingen is een taak van de ge-

meente. We blijven ons hiervoor 

inzetten. 

Op 24 november hebben we Dirk 

Lauwers uitgenodigd om het te 

hebben over mobiliteit en de 

uitdagingen van morgen. Iedereen 

is van harte welkom. Zie voor meer 

info de achterkant van dit blad.

ANN MORISSENS
Fractieleider 
ann.morissens@boortmeerbeek.be
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LIGT JOUW TUIN IN EEN 
JACHTGEBIED?

Stond jij ook al eens oog in oog met een jager of werd je opgeschrikt door 

geweerschoten tijdens een wandeling? We stelden hierover vorige herfst een 

vraag op de gemeenteraad, omdat we bezorgd zijn over de veiligheid. Omdat we 

nooit echt een antwoord kregen op de vraag, trokken we zelf op onderzoek uit 

en we stelden vast dat heel wat privétuinen opgenomen zijn in jachtgebied. 

De reden hiervoor is dat een  jachtterrein minstens 40 hectare groot moet zijn. 

Kijken we naar het gebied dat aangeduid is als jachtterrein in onze gemeente, 

dan zien we dat heel wat tuinen daar deel van uitmaken, maar bijvoorbeeld ook 

de speelterreinen van Ravot en het park van Ravestein. Wil je niet dat je tuin 

nog langer deel uitmaakt van het jachtterrein, dan kun je je tuin gelukkig laten 

schrappen. 

Hoe doe je dat? Ga na of je tuin deel uitmaakt van een jachtterrein op 

EEN NIEUWE MEERDERHEID

Dank je wel aan alle vrijwillgers die 

de voorbije maanden hielpen in het 

VACCINATIECENTRUM.

Ons voorstel PIMP JE BUURT om

met je buurt of straat initiatieven 

te nemen die verbindend werken, 

zorgde eerst voor wat 

opschudding op de gemeenteraad 

van september. Een amendement 

dat voorziet in het zoeken en 

bepalen van een budget werd wel 

unaniem goedgekeurd.

Deze zomer konden inwoners van 

Boortmeerbeek met een korting 

van 1,5 euro ZWEMMEN IN HET 

DOMEIN VAN HOFSTADE. Toeval 

of niet: we dienden deze vraag in 

voor de gemeenteraad van juni en 

enkele dagen erna was er een 

contract voor. Samen maakten we 

Boortmeerbeek weer wat 

gezonder.

Vorig jaar lanceerden we de 

SEIZOENSWANDELINGEN. Heb je 

zin om er eens op uit te trekken? 

Neem dan zeker een kijkje op onze 

website, daar kun je de 

wegbeschrijving vinden.

Deze lente was er een 

SAMENAANKOOP VOOR 

REGENTONNEN. Dit is eeen stap 

in de goede richting, maar we zien 

dat er nog steeds ook heel wat 

grondwater wordt opgepompt. Er 

wordt nu al wel een opslagvat 

geplaatst, maar sondebemaling 

zou beter zijn, zodat het 

grondwater niet voortdurend 

wordt opgepompt. Nog beter is 

retourbemaling: dan wordt het 

water terug in de bodem gebracht.

WOUTER DECAT
GEMEENTERAADSLID GROEN 
WOUTER.DECAT@BOORTMEERBEEK.BE

MARIE-LUISE ALTMUTTER
Gemeenteraadslid Groen

www.geopunt.be. Kies 'natuur en 

milieu' en dan 'jacht en jachtterreinen'. 

De groene percelen zijn in een 

jachtplan opgenomen. Maakt je tuin 

of perceel deel uit van een 

jachtterrein en wil je dat niet,

vul dan het formulier 'aanvraag tot 

wijziging van een jachtplan' in. Dit kun 

je vinden op https://

www.natuurenbos.be/jachtplannen.

Stuur het formulier samen met een 

kopie van je aanslagbiljet van 

onroerende voorheffing per post of 

mail naar de arrondissementscom-

missaris van de provincie Vlaams-

Brabant.

We plaatsen de procedure met de 

nodige links ook op onze website:

www.groenboortmeerbeek.be.

Net voor het ter perse gaan van dit 

blad werd duidelijk dat een 

constructieve motie van wantrouwen 

voorgelegd wordt aan de 

gemeenteraad. Dit betekent dat 

Boortmeerbeek een nieuwe 

meerderheid krijgt: Open Vld en N-VA. 

Het is weinig loyaal om een 

jarenlange coalitiepartner (Vooruit) 

en een schepen met jarenlange 

ervaring als burgemeester aan de 

deur te zetten. Dat is niet ons idee 

van aan politiek doen. Dat het al 

langer rommelde binnen de 

meerderheid was geen geheim, maar 

of deze meerderheid meer stabiliteit 

brengt, zal de toekomst uitwijzen. 

Onze fractie hoopt alvast dat er toch 

een beetje een nieuwe wind zal 

waaien in onze gemeente. Net als wij 

pleitte N-VA in het verleden voor een 

transparant bestuur en het instellen 

van een commissie waarin belangrijke 

projecten inhoudelijk besproken 

kunnen worden. We zijn benieuwd of 

ze dit zullen realiseren. We wensen 

het nieuwe college veel succes en 

bedanken Michel Baert en Remi 

Serranne voor hun inzet. 

Zelf zullen we onze stempel blijven 

drukken door constructieve 

voorstellen te doen en kritische 

vragen te blijven stellen. Zorg voor 

het klimaat, het behoud van open en 

groene ruimte, veilige 

fietsinfrastructuur en verbinding en 

ontmoetingen faciliteren zijn hierbij 

onze inspiratiebronnen.
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Eindelijk. Na een lange periode 

waarin fysieke bijeenkomsten niet 

konden doorgaan, was er in juli een 

bezoek van nationaal voorzitster 

Meyrem Almaci aan de verschillende 

regio's. Ook Groen Boortmeerbeek 

was van de partij en ging in gesprek 

met Meyrem. We hopen dat jullie ook 

genieten van de weer opstartende 

activiteiten en het samen zijn met 

anderen. Wij alvast wel.

1
De ongewilde fysieke knip in de 

Blokstraat is intussen een begrip.

Net voor de coronapandemie werd de 

straat afgesloten vanwege enkele 

grote putten in het wegdek. Meer dan 

anderhalf jaar later is de straat nog 

steeds geknipt, misschien is het een 

soort experiment voor de knip die 

voorzien is in het verkeersleefbaar-

heidsplan? Ons gemeenteraadslid 

lacht, omdat het voor schoolkinderen 

op weg naar school zo wel veiliger is, 

maar goed bestuur is het niet.

2
De Molen van Servaes. Op de 

gemeenteraad van juni werd de 

aankoop goedgekeurd. We hadden 

verwacht dat wanneer je als 

gemeente zo'n groot bedrag 

investeert, je toch ook een idee hebt 

over de toekomstige functie. We 

denken zelf aan restauratie van de 

molen met het oog op het inrichten 

van een klein museum in combinatie 

met een groene ontmoetingsplek voor 

jong en oud. Zo kan iedereen genieten 

van dit prachtige erfgoed.

3

Op TV. Enkele gebeurtenissen op de 

gemeenteraad veroorzaakten wat 

opschudding en brachten ook de 

lokale televisie op de been. Een 

gemeenteraadslid moet van veel 

markten thuis zijn. Hier geeft Ann 

Morissens haar reactie aan ROB-TV 

nadat er op de gemeenteraad 

aangekondigd werd dat vooraf 

ingediende vragen niet langer 

mondeling, maar enkel nog schriftelijk 

beantwoord worden. 
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

Doeners uit Boortmeerbeek lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

LEZING
MOBILITEITSEXPERT DIRK LAUWERS
WOENSDAG 24 NOVEMBER - 20 UUR 

GC DEN BREUGHEL HAACHT

Dirk Lauwers van de Universiteit Antwerpen vertelt ons meer over  
mobiliteit en hoe die in de toekoms best aangepakt wordt.

We leggen hem ook enkele punten voor uit het 
verkeersleefbaarheidsplan.

Je bent welkom in 
GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht

vanaf 19.45 uur.
Inschrijven kan via info@groenboortmeerbeek.be

 of kom gewoon op de
dag zelf. Tot dan!

Groen Boortmeerbeek 

Ann Morissens

Lelielaan 17

3191 Hever

0498 77 74 00

info@groenboortmeerbeek.be

www.groenboortmeerbeek.be 

     www.facebook.com/Groen Boortmeerbeek

Verantwoordelijke uitgever: Ann Morissens,
Lelielaan 17, 3191 Hever

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.


