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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op XX april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Opnieuw meer geldautomaten op het platteland
U heeft het misschien al gemerkt: een geldautomaat vinden is niet altijd evident. In Boortmeerbeek 
lukt dat nog aardig, maar in Hever of Schiplaken … tevergeefs! De problematiek rond het verdwijnen 
van geldautomaten treft vooral de dorpen en de lokale economie, zoals de marktkramers, het café,  
de bakker en de kruidenier. 

Vlaams minister Zuhal Demir heeft contact opgenomen met de grootbanken om de uitrol van neutrale geldautomaten te bespreken. 
“De banken zetten meer en meer in op het digitale, maar ze moeten er wel voor zorgen dat iedereen mee kan, bijvoorbeeld  
onze senioren. Geldautomaten in de buurt moeten een basisrecht zijn en blijven”, aldus Zuhal Demir.

Een kiosk voor  
Boortmeerbeek?
In deze tijden van corona denken we wel 
eens terug aan hoe Boortmeerbeek vroeger 
was. Rustiger, landelijker, groener … En met 
een kiosk aan de kerk van Boortmeerbeek. 
Op zondag speelden er kinderen na de 
mis. De fanfares zetten er hun beste  
muzikale beentje voor. Een eyecatcher, 
zoals we nu zeggen. Een stukje erfgoed. 
Herkenbaar Boortmeerbeek.

Herkenbaarheid
Plots besloot de toenmalige meerderheid 
dat de kiosk plaats moest ruimen voor 

koning auto. Een handvol parkeerplaatsen 
was belangrijker dan erfgoed. Om het  
mogelijke protest in de kiem te smoren, 
werd de kiosk snel weggestemd. En al even 
snel tegen de vlakte gegooid. Weg kiosk. 
Weg herkenbaarheid.

Waar een wil is, is een weg
Met nostalgie voer je geen beleid. Maar 
wat als we de kiosk nu eens opnieuw een 
plaats gaven in het straatbeeld? Zoveel  
gemeenten behielden wel hun kiosk,  
als deel van hun identiteit. N-VA  
Boortmeerbeek pleit voor een ruimer 
kader. We willen een heraanleg van  
het kerkplein. Waarom zouden we een  
kiosk niet kunnen koppelen aan  
zitbanken? Aan een speeltuintje, waar 
onze gemeente er veel te weinig van heeft? 
Mogelijkheden genoeg. Waar een wil is, 
vindt een mooie kiosk zeker haar weg. 

Heeft u hierover suggesties? Laat het ons 
weten via hans.crol@n-va.be. 

Het zijn uitzonderlijke tijden. En daarin toont u zich van uw mooiste kant: met een warm hart, creatief en verbonden. Denk 
maar aan de talrijke initiatieven om elkaar te helpen bij het boodschappen doen, om mondmaskers te maken, de plaatselijke  
handelaars een hart onder de riem te steken … Inwoner van Boortmeerbeek, Hever, Schiplaken: u mag trots zijn op zichzelf!  
Ook vanuit de gemeente komen er heel wat initiatieven, die de volle steun krijgen van de N-VA. Een overzicht:

Boortmeerbeek, gemeente met een groot hart

Een overzicht van alle gemeentelijke maatregelen vindt u op www.boortmeerbeek.be.

Boortmeerbeek helpt

De gemeente startte met het vrijwilligersplatform 
‘Boortmeerbeek helpt’. Heeft u hulp nodig of wilt 
u zelf helpen? Surf dan naar www.impactdays.co/
boortmeerbeekhelpt, bel 0476 68 05 19 of mail 
naar info@boortmeerbeek.be.

Gemeentelijke dienstverlening
De gemeente en het OCMW werken voor de 
gewone dienstverlening zoveel mogelijk verder. 
Maak indien mogelijk gebruik van het e-loket  
of bel 015 51 11 45. Sinds begin april is het 
recyclagepark opnieuw open.

Belactie 80-plussers
Medewerkers van de 
gemeente belden alle 
80-plussers op om na te 
gaan of ze extra onder-
steuning nodig hebben.

Afhaaldienst bibliotheek

Bij de bibliotheek kan  
u nog steeds boeken  
lenen. Reserveer ze via  
habobib.bibliotheek.be en 
haal ze op in het afhaalpunt. 
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 
blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095

Veel moed aan alle
hulpverleners

#Coronavirus

Bedankt voor de
opvang

Boodschap aan onze leerkrachten

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis

Bedankt!

N-VA Boortmeerbeek dankt alle vrijwilligers, zorgpersoneel, leerkrachten, winkelpersoneel, afvalophalers en iedereen die zijn steentje bijdraagt 
om ons dagelijks leven zo vlot mogelijk te laten verlopen.


