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ALGEMEEN 

Eén centraal telefoonnummer voor de gemeentelijke diensten: het gemeentebestuur werkt voortaan 
via één centraal nummer. Dat betekent dat je de gemeentelijke diensten en de gemeentelijke 
medewerkers nog wel kan bereiken, maar dat alle oproepen eerst bij het onthaal van het 
gemeentehuis terechtkomen. Individuele telefoonnummers van medewerkers zijn daardoor niet 
langer relevant. Je kan het gemeentebestuur bereiken via één centraal nummer: 03 410 19 00. 

PAGINA 48 – DIENST OMGEVING 

Bij de informatie over NMBS en De Lijn staat dat 65-plussers een pasje krijgen waarmee ze gratis 
kunnen rijden. Dat is intussen niet meer het geval. Er bestaan wel nog voordelige formules voor 65-
plussers (Omnipas 65+). Meer informatie kan je vinden op www.delijn.be. 

PAGINA 64 – OCMW BERLAAR – SOCIAAL HUIS 

De informatie over De Woonwinkel staat op pagina 53 en niet op pagina 63. 

PAGINA 66 – HET BESTUUR 

Het telefoonnummer van Lies Ceulemans is 0498 83 12 69. 
Het telefoonnummer van Willy Beullens is 0475 41 05 80. 

PAGINA 69 – HET BESTUUR 

Het telefoonnummer van Suzy Put is 0478 29 37 80. 

PAGINA 74 – ADVIESRADEN 

Bij de Archiefraad is Werner Van den Broeck de verslaggever, maar niet de secretaris. Dat is Reinhilde 
Goossens. 

PAGINA 78 e.v. - WELZIJNSGIDS 

Een digitale versie van de welzijnsgids staat op www.berlaar.be/welzijnsgids. Daar worden nog 
eventuele nieuwe initiatieven aan toegevoegd en worden gegevens bijgewerkt als die aan ons 
gesignaleerd worden. 

Voor een volledig overzicht van de gegevens van alle kinderopvanginitiatieven in onze gemeente, 
neem je overigens best ook een kijkje op www.berlaar.be. Onder Kinderopvang Roefels kan je een 
brochure terugvinden over kinderopvang in onze gemeente. 

PAGINA 87 e.v. – ANDERE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS 

Hulpdiensten 

Het nieuwe adres van Rode Kruis Berlaar is Zomerstraat 26. Het telefoonnummer blijft echter 
hetzelfde. 

http://www.delijn.be/
http://www.berlaar.be/welzijnsgids
http://www.berlaar.be/


Thuisverpleging & familiehulp 

Arbeid en Gezondheid wordt Thuisverpleging De Voorzorg en is bereikbaar op het nummer 0800 
97 520. 

Het Wit-Gele Kruis van Lier bereik je via 03 480 91 10. 

Ziekenfondsen 

Het telefoonnummer van de Christelijke Mutualiteit is 014 40 31 11. 

Zalen 

Om de Sportschuur in Berlaar-Heikant te reserveren, moet je voortaan het algemeen nummer van 
het gemeentehuis draaien: 03 410 19 00. 

Varia 

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit (Kruisbogenhofstraat 24, 2500 Lier) kan je contacteren 
via het nummer 02 575 99 40. 

Naast het nummer van de Vlaamse kankerlijn (078 150 151) kan je de Kankerlijn ook bereiken via 
0800 35 445. 

De Zelfmoordlijn is ook via het verkorte nummer 1813 te bereiken. 

 

 

 


