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1 .  ALGEMEEN

Met deze beleidsnota wil de coalitie, CD&V 

en N-VA, de grote beleidslijnen uittekenen 

voor de huidige legislatuur. Ze legt het 

globale beleidskader vast. Het hoofddoel is 

dat alle inwoners zich goed voelen in onze 

gemeente Berlaar.

 

Deze beleidsnota is thematisch opgebouwd. 

Tussen de verschillende thema's zijn er 

bijzonder veel raakpunten. Ze tekent een visie 

uit en reikt oplossingen aan voor de 

uitdagingen die zich in de volgende 6 jaar 

stellen in onze  gemeente. We gaan voor een 

efficiënt bestuur dat zijn dienstverlening 

regelmatig evalueert en zijn processen durft te 

herdenken. De 17 Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) vormen 

de leidraad.

 

We voeren deze legislatuur een effectief en 

performant beleid. 

 

We maken keuzes en stellen duidelijke 

prioriteiten.

 

 

 

 

Een sterk mobiliteitsplan, het uitbouwen 

van de lokale en bovenlokale 

fietsinfrastructuur, een geïntegreerd milieu- 

en klimaatbeleid, een nieuwe 

sportomgeving, een sterke (digitale) 

communicatie, een nieuwe moderne visie 

op de ruimtelijke ordening en de bouwcode 

zorgen voor het Berlaar van de toekomst.

 

Een gebruiksvriendelijke en actuele 

gemeentelijke communicatie zorgt voor de 

eerstelijnsinformatie. De Berlaarnaren 

kunnen alle punten van het 

bestuursakkoord van de nieuwe 

bestuursploeg aftoetsen aan de werkelijke 

realisatiegraad. Via de gemeentelijke 

website kunnen onze inwoners op een 

toegankelijke manier de gemeentelijke 

projecten op de voet volgen en hun 

mening hierover geven. We willen inzetten 

op meer burgerparticipatie. Een 

transparant beleid is het doel.

B E L E I D S N O T A  L E G I S L A T U U R  2 0 1 9 - 2 0 2 4 P A G I N A  3



B E L E I D S N O T A  L E G I S L A T U U R  2 0 1 9 - 2 0 2 4 P A G I N A  4

Vanuit Europa komt meer 

eenduidigheid in het beheer 

van de overheden. Berlaar ging 

van start met de BBC. 

 

De planning van de 

doelstellingen zal getoetst 

worden aan het financieel 

meerjarenplan en uiteindelijk 

aan de jaarlijkse budgetten. 

Daardoor blijft dit nieuwe 

systeem ook bepalend voor 

deze beleidsnota.

2 .  BBC :  BELEIDS- EN  
BEHEERSCYSLUS

Het nieuwe bestuur creëert een 

open beleid. 

 

Communicatie met de 

inwoners is hierin cruciaal. De 

website blijft een belangrijke 

informatiebron en wordt meer 

en meer interactief.

3 .  COMMUNICATIE

De inspraak van de inwoners is 

belangrijk. De burgerparticipatie 

realiseren we door o.a. 

adviesraden, buurtbabbels, 

inspraak van organisaties en 

verenigingen.

4 .  PARTICIPATIE

Zie apart blad bevoegdheden.

5 .  BEVOEGDHEDEN



6 .  DE  VERSCHILLENDE  
DOMEINEN  ONDER  DE  LOEP

I. Financiën

 

Principe

 

Berlaar haalt zijn inkomsten hoofdzakelijk uit 

de gemeentebelastingen. Zij waarborgen de 

bijhorende dienstverlening. Hiermee worden 

concrete projecten uitgevoerd die de 

levenskwaliteit van alle inwoners verbetert. 

Modern financieel beheer houdt ook in dat we 

openstaan voor samenwerking met privé-

initiatieven.

 

1. Er wordt een financieel meerjarenplan voor 6 

jaar opgemaakt met een jaarlijkse 

budgetcontrole en herziening.

2. Het huidig bestuur zal de dienstverlening en 

investering verzekeren zonder 

belastingverhoging.

3. Gebruik maken van extern advies voor 

optimalisatie van de financiën.

II. Personeel en Administratie

 

Principe

 

Elke inwoner verwacht van de gemeente 

terecht een kwalitatief hoogstaande 

dienstverlening: aanvragen en dossiers die 

binnen de gestelde tijd en met kennis van 

zaken worden afgehandeld. Het 

gemeentepersoneel is hierin de 

“doorslaggevende” factor. De tijd dat een 

administratie enkel uitvoerend werkte, is 

voorbij.

 

Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke 

diensten verder laten evolueren naar een 

open administratie waarin plaats is voor 

persoonlijk initiatief en het opnemen van 

eigen verantwoordelijkheid. Met een 

vereenvoudigde administratie streven we 

naar efficiënter werken voor iedereen: zowel 

voor de burgers en de bedrijven als voor de 

gemeentelijke diensten. Voor de burger 

betekent dit tijdwinst en meer 

rechtszekerheid. Ook de gemeentediensten 

halen voordeel uit administratieve 

vereenvoudiging. 
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Dossiers kunnen sneller samengesteld en 

behandeld worden wanneer de gegevens 

vlotter ingezameld en elektronisch 

uitgewisseld worden.

Het NAC (Nieuw Administratief Centrum) 

speelt een cruciale rol in dit hele verhaal.

 

Actie

 

1.De competenties van elk personeelslid en van 

de volledige geïntegreerde administratie 

worden gerealiseerd door o.a. vorming, 

opvolging conform de regelgeving van hogere 

bestuursinstanties.

2. De kaart van digitalisering wordt getrokken 

met een intranetsysteem voor alle 

gemeentelijke diensten.

 

III. Communicatie

 

Het ultieme doel is perfecte transparantie van 

het beleid. De burgers verdienen het om tijdig 

geïnformeerd te worden en moeten de kans 

krijgen om zich te laten horen. Een 

wisselwerking is van groot belang.

 

Actie:

 

1.Een intern & extern communicatieplan 

opstellen, waar ook aan crisiscommunicatie 

wordt gedacht. 

2. Een sterke modernisering van de digitale 

communicatie waarbij wordt geïnvesteerd in 

mensen, maar ook in apparatuur. 

3. De reflex moet bij iedereen gestimuleerd 

worden opdat de communicatiedienst tijdig 

geïnformeerd wordt over 

projecten/verwezenlijkingen en 

perscommunicaties.

4. Meer burgerbabbels met een duidelijke 

thematische afbakening. Ook achteraf 

feedback geven en eventuele vragen 

beantwoorden. Door onze burgers te 

betrekken en te laten brainstormen, vergroot 

het draagvlak.

5. We voorzien een sterk intranetsysteem om 

de communicatie tussen de diensten te 

verbeteren.

 



6. Gebruiksvriendelijke website verder 

uitwerken als duidelijke plek voor 

informatie. 

7. Sociale mediakanalen proactief 

gebruiken om de communicatie naar de 

burger toe te verbeteren. 

8. Een app voor Berlaar waarbij ingezet 

wordt op nabije communicatie, 

dienstverlening, evenementenkalender, 

pushmeldingen bij noodsituaties, … .

 

IV. Politie en veiligheid

 

Principe

 

Berlaar vormt samen met Nijlen de 

politiezone: Berlaar-Nijlen.

 

Actie

 

1. De functie van wijkagent is cruciaal. Zij/hij 

is de lokale vertrouwenspersoon en heeft 

ook een sociale en bemiddelende functie. 

Structureel overleg moet ervoor zorgen dat 

de informatie, opgevangen door de 

wijkagent, ook verder doorstroomt naar de 

diverse sociale diensten en organisaties.

 

2. Inbraakpreventie wordt meer 

gestimuleerd.

3. Meer aanwezigheid van de politie in het 

straatbeeld zal ook preventief werken tegen 

woninginbraak.

4. In samenspraak met “Mobiliteit en 

Verkeer” worden er plannen gemaakt opdat 

de verkeersveiligheid gegarandeerd zal zijn 

door o.a. het opvoeren van gerichte 

snelheidscontroles.

5. De veiligheid rond de scholen en van de 

zwakke weggebruiker zijn topprioriteit.

 

V.  Jeugd

 

Principe

 

Het gemeentelijk jeugdbeleid creëert 

kansen zodat jongeren zichzelf kunnen 

ontplooien en ontwikkelen. Een nieuwe 

plek voor onze jeugd zal deze legislatuur 

gerealiseerd worden.

 

Een geïntegreerd jeugdbeleid blijft de grote 

uitdaging voor Berlaar.
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VI. Cultuur

 

Principe

 

Het gemeentelijk cultuurbeleid zorgt ervoor 

dat zoveel mogelijk mensen hun talenten 

kunnen ontplooien. De gemeente kiest voor 

een integraal en duurzaam cultuurbeleid 

met bijzondere aandacht voor 

gemeenschapsvorming, cultuureducatie en 

het bereiken van kansengroepen. Een 

degelijk ondersteund, boeiend en actief 

verenigingsleven is een motor voor het 

gemeenschapsvormend karakter van 

Berlaar. Cultuur stimuleert zelfontplooiing. 

 Zo zetten we aan tot actief burgerschap.

 

Actie

 

1. De cultuurraad wordt actief betrokken bij 

het adviseren van het gemeentebestuur.

2. Voor een grotere dynamiek kunnen de 

raden een beroep doen op meer 

deskundigen uit andere domeinen en 

leeftijdsgroepen. Deze zijn nodig om het 

culturele leven te kunnen inspireren.

 

3. Kunst durft vanzelfsprekendheden in 

vraag te stellen en leert ons creatief te 

denken. Het is een eerste stap naar 

vooruitgang en innovatie. Bovendien moet 

kunst ondersteund blijven en zijn plaats 

krijgen in de publieke ruimten.

4. We zorgen ervoor dat de bibliotheek een 

trefpunt blijft voor kennisoverdracht, 

ontmoeting en ontspanning  aangepast aan 

de moderne noden.

5. Initiatieven ter bevordering van het 

gemeenschapsleven (buurtfeesten, 

initiatieven van verschillende verenigingen 

samen, …) moeten gebruik kunnen maken 

van publieke ruimten en kunnen rekenen 

op ondersteuning van de cultuur- en 

uitleendienst. Ze worden ook financieel 

gesteund.

6. We investeren in het realiseren van 

gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur 

(multifunctionele ruimte).

Actie

 

1. De Jeugdraad wordt actief betrokken bij 

het adviseren van het bestuur. Elk jaar 

organiseert de jeugdraad een Dag van de 

Jeugd in het nieuwe jeugdhuis.

2. Het jeugdhuis moet een vaste, groene 

locatie krijgen waar iedereen op een veilige 

manier kan uitgaan zonder overlast te 

veroorzaken voor onze andere burgers.

3. Via een apart luik op de gemeentelijke 

website en de sociale media wordt de jeugd 

op een degelijke manier geïnformeerd.

4. Het bestuur maakt werk van meer 

veiligheid voor jongeren in het verkeer door 

het uitstippelen van veilige schoolroutes.

5. Het woonbeleid moet de jeugd de kans 

geven in Berlaar te blijven wonen dankzij 

betaalbare woningen en alternatieve 

woonvormen.

6. Het  alcohol- en fuifcharter zal worden 

geëvalueerd waarbij sterk wordt ingezet op 

sensibilisering rond gehoorbescherming.

 

7. Verplichte integratie van 

recreatiemogelijkheden bij nieuwe 

verkavelingen en indien mogelijk bij reeds 

bestaande verkavelingen.

8. Verdere uitwerking van speelruimteplan.

9. Stimuleren van de transversale 

samenwerking, bijvoorbeeld 

smartphoneproject.

10. Het bestuur steunt initiatieven van de 

georganiseerde jeugd en zorgt voor de 

nodige logistieke ondersteuning.



VII. Sport

 

Principe

 

Een nieuwe multifunctionele sportzaal in 

een groene omgeving op de Doelvelden zal 

komende legislatuur gerealiseerd worden 

als een plek voor elke Berlaarse vereniging 

van sportclub over dansclub tot 

vrijetijdsclub. 

 

Een sportactieplan wordt opgemaakt voor 

de periode 2019-2024. Dit zal de basis 

vormen voor het gemeentelijk sportbeleid, 

dat regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd 

wordt. De Sportraad wordt actief betrokken 

bij het adviseren van het college van 

burgemeester en schepenen.

 

Actie

 

1.Bouw van de multifunctionele sportzaal op 

de Doelvelden. De huidige gemeentelijke 

sportinfrastructuur wordt verder 

doorgelicht en onderhouden met het oog 

op rationeel energieverbruik en optimale 

bezettingsgraad.

 

2. Het gemeentelijk aanbod van sport zal in 

de vakanties uitgebreid (initiatieven van 

clubs) worden, uiteraard in overleg met de 

Speelpleinwerking.

3. Tijdens de daluren zal de gemeente 

ervoor zorgen dat scholen, senioren en 

particulieren zoveel mogelijk gebruik 

kunnen maken van de gemeentelijke 

infrastructuur. Tijdens de drukke avonduren 

krijgen Berlaarse verenigingen voorrang.

4. Het voeren van een activeringsbeleid met 

het oog op levenslange sportparticipatie 

via een laagdrempelig beweeg -en 

sportaanbod.

5. Extra ondersteuning aan laagdrempelige 

initiatieven die niet-sporters tot beweging 

brengen, zoals Start2run, sport voor 

mindervaliden, sport voor senioren.
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IX. Sociaal beleid en OCMW

 

Principe

 

Een integraal sociaal beleid in Berlaar 

vraagt een systematische aanpak.  Het 

nieuwe sociale beleidsplan voor 2019-2024 

zal onder meer aandacht hebben voor: 

Energie en energiearmoede, Kansen voor 

kinderen en jongeren, Vergrijzing, 

Betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, 

Toegankelijkheid (letterlijk en figuurlijk), 

 

Een leefbare woonomgeving, Recht op 

gezonde levensomstandigheden en 

gezondheid en Een sterke maatschappelijke 

hulpverlening.

Deze thema’s worden breder toegelicht in 

een op te maken tekst “Sociaal Zorgplan”. 

 

Een diepgaand en doordacht lokaal sociaal 

beleid moet zich verankeren in alle 

bevoegdheden en alle diensten van de 

gemeentelijke overheid en haar partners. 

Werkgelegenheid is een onontbeerlijke .

factor voor maatschappelijke participatie.

 

Actie

 

1. Een Sociaal Zorgplan: goed doordacht en 

coherent plan met een focus op mentale 

gezondheid en eenzaamheid.  Binnen dit 

traject wordt ook de werking van een nieuw 

“dienstencentrum” bekeken en 

ondersteund.

2. De “één-loketfunctie” werkt 

drempelverlagend. Hier moet een 

uitgebreid informatie- en 

documentatieaanbod over alle sociale en 

dienstverlenende instellingen 

gecentraliseerd worden en ter beschikking 

liggen. Ook informatie rond sociale 

huisvesting, bouwen en verbouwen, 

serviceflats, premies e.d zullen 

geraadpleegd kunnen worden.

3. Verdere samenwerking met Woonwinkel 

IGEMO voor het lokaal woningbeleid.

4. Een sterk onthaal- en integratiebeleid 

voor nieuwe inwoners van buitenlandse 

VIII. Onderwijs

 

Principe

 

Vrije schoolkeuze wordt als basisprincipe 

gehuldigd, met respect voor de identiteit en 

het pedagogisch project van alle scholen. 

Directie en leerkrachten spelen hierin een 

cruciale rol. Voor een goede aansturing van 

de basisscholen is effectieve communicatie 

een must voor alle betrokkenen. 

 

De schoolinfrastructuur en de 

schoolomgeving moeten veilig zijn. Alle 

basisscholen in onze gemeente verdienen 

een correcte ondersteuning op basis van de 

noden en het aantal leerlingen. Het 

flankerend onderwijs staat centraal.

 

Actie

1. De scholen zullen optimaal betrokken 

worden bij beleidsbeslissingen o.a. 

onderwijs, verkeersopvoeding en 

afvalpreventie.

2. Een analyse van de ICT-behoeften van de 

scholen blijft nodig.

3. De Octopusplannen verder realiseren.

4. Organiseren van “Sport na school”.

5. Stimuleren en ondersteunen van 

naschoolse muzische vorming. De 

muziekacademie blijft een meerwaarde 

voor onze gemeente.

6. Eénmaal per jaar nodigen we de 

middelbare school op het OOG-overleg uit.

7. Nieuwe gemachtigde opzichters 

aantrekken via nieuwe kanalen.



afkomst. We organiseren lokale 

gemeenschapsvormende initiatieven zoals 

extra taallessen en geven subsidies aan 

verenigingen of projecten die de sociale 

mobiliteit in onze gemeente verhogen.

5. De sociale dienst werkt mee aan een 

arbeidstrajectbegeleiding. Zij die geen 

inspanningen doen kunnen hiervoor 

gesanctioneerd worden.

6. Het NAC (Nieuw Administratief Centrum) 

zal de samenwerking tussen de 

gemeentelijke overheid en het OCMW 

verder versterken, uitbouwen en 

optimaliseren.

7. Sociale Uitpas verder doorvoeren. Zo 

krijgen mensen in (kans)armoede de 

mogelijkheid om te participeren aan het 

lokale vrijetijdsaanbod.

8. Het voorkomen en het aanpakken van 

armoede verdient alle aandacht. Het 

bestuur streeft naar meer huisbezoeken op 

basis van eigen informatie of informatie van 

derden. Hiervoor worden de nodige 

contacten gelegd en netwerken 

uitgebouwd.

9. De uitbreiding van de 

thuiszorginitiatieven. Ouderen willen 

meestal zo lang mogelijk in hun bekende 

huiselijke sfeer vertoeven. Het bestuur 

onderzoekt hoe deze steeds grotere vraag 

beantwoord kan worden.

10. AED-toestellen voorzien op de nog 

ontbrekende plaatsen in het dorp. 

Samenaankoop via Farys drukt de kost.

11. Berlaar voorziet een volledig 

geïnstalleerde noodwoning die bij een 

eventuele ramp kan ingeschakeld worden

 

 

X. Gezondheid

 

Principe

 

Berlaar wenst een gezonde gemeente te 

zijn. Daarom neemt Berlaar initiatieven 

gericht op het behoud of de verbetering van 

de gezondheid van haar inwoners en op het 

wegwerken van gezondheidsverschillen 

tussen groepen van haar bevolking. Het 

gemeentebestuur voert  een actief 

preventief gezondheidsbeleid dat maximaal 

inspeelt op acties van hogere overheden 

zoals de Vlaamse overheid, LOGO, …
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Het bestuur wil de Vlaamse 

gezondheidsdoelstellingen rond voeding & 

bewegen, tabak, alcohol & drugs, zelfdoding 

& depressie, borstkankeropsporing, 

ongevallen in de privésfeer, infectieziekten 

en vaccinatie, alsook het milieu als 

gezondheidsbepalende factor lokaal 

onderschrijven. Dit alles hoofdzakelijk door 

informatie rond die thema’s (i.s.m. LOGO) te 

verspreiden om zo de bevolking in te 

lichten.

 

Actie

 

1. Concrete sensibiliserende acties naar 

drugs- en alcoholpreventie, de herziening 

van het alcoholcharter voor alle leeftijden, 

ondersteuning van de acties: “Veilig naar 

huis na fuiven” en “Nog tijd zat voor alcohol”, 

i.s.m. de Jeugdraad.

2. Ondersteuning van rookstopinitiatieven 

en gehoorbeschermingsinitiatieven

3. Promoten van gezonde voeding en 

beweging in samenwerking met LOGO.

4. Bestaande kankeracties sensibiliseren: de 

Mammobiel in Berlaar en de ondersteuning 

van plantjesverkoop voor “Kom op tegen 

Kanker” blijven bestaan. 

5. Sensibilisering rond gezonde binnenlucht 

in de klassen (i.s.m. LOGO).

6. Inrichten van de EHBO-cursus voor de 

leerlingen van het 6de leerjaar.

7. Samenwerking met het OCMW over 

gezondheid, specifiek over geestelijke 

gezondheid, valpreventie, gezonde voeding.

 

 

XI. Toerisme

 

Principe

 

Berlaar heeft veel te bieden op vlak van 

toerisme en recreatie. Het is een paradijs 

voor liefhebbers van de natuur, rust, 

cultureel erfgoed, streekproducten, wandel- 

en fietswegen. De landbouwbedrijven, de 

horeca-uitbaters, de B&B’s,  … zijn spilfiguren 

in het toeristisch aanbod van Berlaar en 

dienen als volwaardige partners beschouwd 

te worden. 

 

Essentieel is de vlotte verdere 

samenwerking met andere partners zoals 
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XII. Lokale Economie (middenstand)

 

Middenstand en KMO’s zijn de motoren van 

onze economie. Onze gemeente moeten we 

verder in de digitale toekomst loodsen waar 

we door samenwerking met de Vlaamse 

overheid van Berlaar een echte smartcity 

maken.

 

Door in te zetten op kernversterking met 

betrekking tot concentratie van handel, 

horeca en diensten binnen het centrum van 

Berlaar zal de lokale economie een boost 

krijgen. 

 

Het creëren van gezellige straten waar men 

op een veilige en rustige manier inkopen 

kan doen is hierbij een must.

 

Duurzame economie is in de eerste plaats 

een efficiënte en geordende bedrijvigheid 

creëren en in dialoog gaan met 

zonevreemde bedrijven voor herlocalisatie. 

 

Het gebruik van producten uit de korte 

keten is naast duurzaam ook belangrijk ter 

ondersteuning van lokale economie. 

Samenwerken met buurtgemeenten voor 

opstellen van een brochure en het 

promoten ervan is een must.

 

 

We onderzoeken de mogelijkheid om een 

ondernemingsloket in Berlaar te 

ontwikkelen. Hiervoor is een gedegen 

databeheer en –analyse van het 

gemeentelijk economisch weefsel 

noodzakelijk.

 

Acties:

 

1. Detailhandelsplan verder optimaliseren.

2. Ambachtszone De Hutten verder 

ontwikkelen.

3. Opstellen en promoten van 

streekproducten in samenwerking met de 

omliggende gemeenten.

4. Aanwijzen van 

ambtenaar(aanspreekpunt) voor economie.

5. Bevorderen samenwerking en overleg 

met ZOB/UNIZO, de provinciale en Vlaamse 

overheid.

6. Oprichten bedrijfsforum voor uitwisseling 

tussen ondernemers en bestuur.

7. Stimuli versterken voor huidige en 

nieuwe ondernemers.

het TPA (Toerisme Provincie Antwerpen), 

regionaal landschap Rivierenland, Kempens 

Landschap, … .

 

Actie

 

1. Er zal bij Toerisme Vlaanderen en TPA 

gelobbyd worden om in een ruim kader, 

met de buurgemeenten, het toeristisch 

aanbod alsook het cultureel erfgoed van 

Berlaar in kaart te brengen via de nieuwe 

media zoals QR’s.

2. De bestaande wandel- en fietsroutes 

worden onderhouden. Ieder jaar wordt er 

een nieuwe trage weg gerealiseerd.

 

3. Waar mogelijk worden er 

picknickplaatsen langsheen wandel- en 

fietspaden voorzien.

4. De landbouwraad wordt nieuw leven 

ingeblazen. Van hieruit worden nieuwe 

initiatieven verwacht.

5. Via de verschillende raden doen we een 

oproep om toeristische Berlaarse Gidsen 

aan te trekken en kenbaar te maken.



XIII. Huisvesting

 

Principe

 

De gemeente moet het woningaanbod 

zoveel mogelijk zelf in eigen handen 

houden. Deze optie kost aanvankelijk extra 

geld, maar biedt nadien veel meer 

mogelijkheden voor sociale verkavelingen. 

 

De gemeente moet voluit gebruik maken 

van mogelijkheden zoals wederinkooprecht 

en voorkooprecht.

 

De gemeente moet ook meer initiatief 

kunnen nemen met gebouwen die niet 

meer worden onderhouden en verloederen. 

Zo kan leegstand of verkrotting progressief 

worden belast en renovatie gestimuleerd. 

 

De gemeente dient het sociale 

verhuurkantoor te stimuleren betreffende 

de renovatie van bestaande woningen, die 

de eigenaars zelf niet kunnen of willen 

opfrissen. 

Nadien kunnen deze gerenoveerde 

woningen (in overleg met het OCMW) als 

sociale woning verhuurd worden.

 

Actie

 

1. Kleine verbouwings- en 

renovatieprojecten moeten alternatieve 

woonvormen mogelijk maken (vb. senioren 

op het gelijkvloers en jongerenflats op de 

verdiepingen) in een wettelijk kader 

(kangoeroewoning).

2. Door het creatief omspringen met het 

huisvestingsbeleid, willen we de woningen 

betaalbaar houden voor onze inwoners. Dit 

moet jonge gezinnen de kans geven in 

Berlaar te blijven wonen.

3. Onderzoek naar het aansnijden van 

bestaande woonuitbreidingsgebieden.

4. Zonnige Kempen en/of Kleine 

Landeigendom zorgen voor meer extra 

sociale woningen (huur/koop).
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XIV. Openbare Werken en Infrastructuur

 

Principe

 

Openbare Werken en infrastructuur is een 

belangrijke schakel tussen de thema’s 

natuurbeleid, mobiliteit, verkeer, fietsbeleid, 

… welke inzet op duidelijke communicatie 

naar de burger en bedrijven toe. Via al onze 

mediakanalen zullen minderhinder-info en 

wegomleggingen worden meegedeeld met 

een reële status van opvolging van de 

projecten.

 

We streven naar totaalaanpak . Zodra de 

mogelijkheid zich voordoet nemen we de 

gehele weginfrastructuur tegelijkertijd aan: 

zowel fietspad, weg, riolering, …

 

Actie

 

1. Een Berlaars Wegenplan: kaart met 

aanduidingen van welke straten een 

heraanleg wegdek, nieuwe riolering, nieuwe 

fiets- of voetpaden en nieuwe ondergrondse 

nutsleidingen krijgen. Dit wegenplan wordt 

beschikbaar gemaakt voor de burger en 

bedrijven waar zij de realisatiegraad en 

stand van het project volgen.

 

2. De aansluitingsgraad tot het RWZI-

netwerk wordt in samenspraak met de 

hogere overheden en andere waterspelers 

zoals PIDPA en Aquafin verhoogd in kader 

van de Waterrichtlijn Water 2027 van 

Europa.

3. Een degelijk voet- en fietspadenbeleid 

wordt uitgewerkt, met bijzondere aandacht 

voor het centrum en de schoolroutes.

4. De gemeentelijke gebouwen worden 

onderhouden, zowel preventief als 

herstellend.

5. Het project Pastorijstraat en 

kerkomgeving wordt uitgevoerd.

6. Het project Kardinaal Cardijnplein en 

omgeving worden uitgevoerd.

7. Het project fase II marktomgeving wordt 

verder uitgetekend.

8. Berlaarhof wordt gerenoveerd en krijgt 

een sociaal project op haar domein. Het 

park zal een bewegings- en belevingspark 

worden.

9. Het park achter de kerk van Berlaar-

Heikant proberen we open te stellen voor 

het publiek na een grondige opfrisbeurt.

XV. Mobiliteit en Verkeer

 

Principe

 

Veiligheid en vlot verkeer zijn de pijlers van 

het mobiliteitsbeleid. De veiligheid van de 

zwakke weggebruiker is hierbij een 

prioriteit. De veiligheidsrisico's rond de 

scholen komen zonder verwijl opnieuw op 

de agenda om besproken te worden met 

alle betrokken partijen (schooldirectie – 

schoolraden - ouderraden). 

 

Het mobiliteitsplan krijgt een update op basis 

van een nieuwe visie gevormd door een 

ontwerpwedstrijd, in overeenstemming met 

het nieuwe ruimtelijk structuurplan.

De commissie mobiliteit en openbare werken 

vormt een belangrijke schakel in de 

vernieuwde mobiliteitsvisie. 

 

 

Acties

 

1. Een mobiliteitsplan voor héél Berlaar 

gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek 

en een mobiliteitswedstrijd voor 

universiteiten en hogescholen.

2. Een uitgebreid fietsnetwerk.

3. Sterk Openbaar Vervoer in een nieuwe 

vervoersregio.

4. Aanleggen van bijkomende fiets- en 

voetpaden met groene afscheiding waar 

mogelijk.

5. Ontmoedigen van sluipverkeer door 

herinrichting van sommige wegen, op basis 

van metingen en analyses van de 

verkeersstromen.

6. De uitwerking van een duurzaam 

parkeerbeleid dat rekening houdt met alle 

weggebruikers. In nauw overleg met de 

lokale supermarkten zorgen we ervoor dat 

 

 

 



er minder openbaar domein gebruikt zal 

worden voor parkeren. Er zijn voldoende 

parkings in het centrumgebied van de 

Berlaarse kernen. Op die manier wordt het 

openbare domein ontlast zodat er meer 

ruimte is voor groen in de kern.

7. Trage wegen : concrete prioriteiten voor 

2019 zijn het oplossen van de knelpunten. Er 

wordt een billijk doch correct “trage 

wegenbeleid” uitgetekend zodat ontsluiting 

van groen-   en natuurgebieden, 

recreatieve   mogelijkheden   en   zachte 

mobiliteit verder wordt verbeterd.

8. Extra verlichting en signalisatie aan 

zebrapaden.

9. Verdere uitbouw van de led-signalisatie, 

verkeersborden en snelheidsremmende 

maatregelen.

10. We engageren ons om het SAFE-charter 

te ondertekenen en de acties na te komen.

11. Bij heraanleg bekijken we de 

toegankelijkheid (INTER) van voetpaden 

voor rolstoelgebruikers en rollators en 

kinderwagens.

12. Initiatieven tot deelmobiliteit worden 

onderzocht en voorbereid.

XVI. Ruimtelijke Ordening – Open ruimte 

bewaren door verstandige verdichting

 

Principe

 

Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

en het Beleidsplan Ruimte Provincie 

Antwerpen vormen de basis van het 

toekomstige ruimtegebruik in Berlaar. De 

resultaten van de bouwmeesterscan zullen 

aangeven waar er plaats is voor 

verstandelijke verdichting met een 

duidelijke afbakening van de kernen. Het 

landelijke, groene karakter van onze 

gemeente en de schaarse open ruimte van 

Berlaar moeten we behouden. 

 

Kernwoorden in onze aanpak zijn een 

slimmer, efficiënter ruimtegebruik, 

kwalitatief wonen en blauwgroene 

dooradering van de kernen. Zo neemt de 

 gemeente de ambities van de betonstop 

onverminderd over en leggen we de 

realisatie van nieuw groen op bij nieuwe 

ontwikkelingen. 
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XVII. Natuur en klimaatbeleid

 

Het Beleidsplan Ruimte Antwerpen en het 

milieuplan Vlaanderen dienen de basis te 

zijn van ons toekomstig klimaat-, 

leefmilieu-, en waterbeleid. Het clusteren en 

verweven van functies, het wegwerken van 

de ruimtelijke verrommeling, een sterke 

uitbreiding van het bosareaal en een 

blauwgroene dooradering van onze 

bebouwde gebieden dragen nog het 

meeste bij tot een beperking van onze 

uitstoot. Slimmer, efficiënter ruimtegebruik 

zal leiden tot meer toegankelijke ruimte 

voor natuur, bos en water.

 

De nieuwe commissie Milieu en Klimaat zal 

het centrale adviesorgaan zijn om te werken 

aan Ruimte voor Water, Ruimte voor Groen 

en Energie.

 

Ruimte voor Water

 

Een sterk ruimtelijk beleid met aandacht 

voor hemelwater en onze waterlopen zal 

het overstromingsrisico beperken en creëert 

ook tal van bijkomende voordelen zoals een 

robuustere natuur met een grotere 

biodiversiteit. 

 

Het geeft bovendien ook een openheid aan 

het landschap dat gevrijwaard wordt, wat 

meer mogelijkheden creëert voor sport & 

recreatie.

 

1. Een hemelwater- en droogteplan voor de 

gehele gemeente i.s.m. de provinciale 

overheid.

2. Bij herinrichtingen van wijken voorzien 

van waterinfiltratiebekkens, wadi’s en 

speelzones met infiltratie. We leggen 

voorwaarden op voor het hergebruik en 

infiltratie van hemelwater.

3. We maken overdekte of ingebuisde 

waterlopen terug open en richten creatief 

in. We versterken ook de ecologische 

functie van de waterloop als blauwe aders 

doorheen de bebouwde omgeving en als 

drager van leven.

 

 

Extra verharding wordt vermeden en 

onvergunde verhardingen dienen streng 

aangepakt te worden (handhaving).

 

Verdichting wil niet zeggen dat men alles 

moet volbouwen. Het betekent het 

verhogen van het ruimtelijk rendement met 

respect voor bestaande woningen.

Een degelijk ruimtelijk beleid staat niet op 

zich. Er moet steeds gewerkt worden aan 

een geïntegreerde aanpak tussen omgeving, 

mobiliteit, leefmilieu en economie. De 

manier waarop we ruimte organiseren, 

bepaalt hoe men zich in die ruimte 

verplaatst en gedraagt. We wensen daarom 

dan ook een gemeentelijke en ruimtelijke 

langetermijnvisie te realiseren waarin al 

deze aspecten aan bod komen.

 

Acties:

 

1. Verstandig verdichten: geen nieuwe 

woongebieden buiten de kern maar 

uitbreiding van bestaande verkavelingen op 

maat van Berlaar, Gestel en Heikant.

 

 

2. Slecht gelegen en niet-ingevulde 

bouwgronden herbestemmen we tot open 

ruimte.

3. We leggen nieuwe groene open ruimte in 

publieke en private ontwikkelingen op die 

zorgen voor natuurverweving & ontsnippering. 

Bijvoorbeeld: groene corridors waarop fiets- en 

wandelwegen kunnen worden aangelegd.

4. We zetten in op compacter bouwen en laten 

meer woonvormen toe die de sociale cohesie 

en mix verbeteren.

5. We passen de bouwhoogte aan om de 

inname van bouwoppervlakte te beperken.

6. We bewaken het landelijke karakter van 

Berlaar met een beeldkwaliteitsplan waarbij 

grotere en complexere projecten een 

kwaliteitstoets moeten doorstaan waarbij zij 

zelf instaan voor de kosten hiervan.

7. De nieuwe Berlaarse visienota zal 

gebruikt worden om bij bouwprojecten de 

nodige parkeerplaatsen te voorzien.



4. We geven meer ruimte voor water en 

beletten woningbouw in 

overstromingsgevoelige gebieden.

 

Ruimte voor Groen en Energie

 

Een sterk ruimtelijk beleid dat gericht is op 

meer ruimte voor groen zal heel wat 

positieve effecten hebben op onze 

leefomgeving en gezondheid. Zo kunnen 

bomen en groenkanten verkoeling geven 

tijdens de warme zomerdagen & zuiveren ze 

de lucht van roet en fijnstof. Ze dragen 

bovendien bij aan een mooie en groene 

omgeving, wat resulteert in een 

aangenamere en rustigere buurt om te 

wonen.

Concreet stellen wij volgende actiepunten 

voor:

1. We planten nieuwe bossen aan in 

samenwerking met Regionaal Landschap 

Rivierenland bosgroep Antwerpen Zuid en 

Natuurpunt. Het streefdoel is 1 extra boom 

per legislatuur per inwoner. De gronden 

dienen niet allemaal aangeworven te 

worden, maar we zetten burgers er toe aan 

om privégronden te bebossen (cf. werking 

bosgroep).

2. Groene corridors waarop fiets- en 

wandelwegen worden voorzien & die 

kunnen dienen als 

natuurverbindingselementen.

3. Vernieuwing en aanleg van kleine parkjes 

& groene speeltuinen per wijk.

4. Bermen en plantsoenen inrichten met 

streekeigen planten.

5. Afvalbeleid: de gemeente geeft het goede 

voorbeeld door intern het afval selectief in 

te zamelen en de gemeentelijke diensten, 

scholen, burgers en verenigingen te 

sensibiliseren. Projecten zoals Vlaanderen 

Circulair vinden hun weg tot bij ons.

6. Zwerfvuilacties: om onze 

jeugdbewegingen en scholen te 

ondersteunen gaan we een financiële 

bijdrage voorzien voor zij die zwerfvuilacties 

organiseren. We nemen deel aan acties 

georganiseerd door o.a. IVAREM en IGEMO. 

We overwegen de aankoop en plaatsing van 

verplaatsbare camera’s om het 

zwerfvuilprobleem tegen te gaan.

 

7. Energielandschappen: in samenwerking 

met de andere overheden wordt er gewerkt 

aan een geïntegreerd verhaal over 

hernieuwbare energie. Het eigen 

patrimonium wordt vooral beheerd vanuit 

het principe ‘de groenste kWh is de niet 

gebruikte kWh’.

8. Burgemeestersconvenant verderzetten 

met o.m. het project See2do (bijvoorbeeld: 

de thermoscan in wijken organiseren).

 

XVIII. Senioren

 

De groep senioren wordt steeds groter in 

onze samenleving met een verschuiving van 

hoge naar zeer hoge leeftijd, met name de 

categorie >80plus en >90plus. Dat is een 

hele uitdaging enerzijds, maar biedt ook 

perspectieven anderzijds.

 

De Seniorenraad, seniorenverenigingen en 

het nieuwe dienstencentrum zijn de 3 

actoren die het 

seniorengemeenschapsleven faciliteren om 

mensen zo lang mogelijk actief te laten 

deelnemen in de samenleving zodanig dat 

er een meerwaarde is zowel voor het 

individu als voor de gemeenschap.

 

De seniorenraad is en blijft een belangrijke 

adviesraad, samengesteld uit 

vertegenwoordigers van seniorenbonden en 

onafhankelijke senioren. Het bestuur zal 

actief zoeken naar vrijwilligers en werken 

aan de uitbreiding van deze raad.

Het nieuwe dienstencentrum zal zijn rol als 

centrale ontmoetingsplaats voor contact en 

ontspanning kunnen vervullen, waarbij de 

verschillende groepen senioren het 

zorgaanbod van de gemeente kunnen 

raadplegen en benutten.

 

 

Acties:

 

1. Het bestuur zoekt actief naar vrijwilligers 

voor uitbreiding van de seniorenraad.

2. Het bestuur zal senioren die interesse 

hebben betrekken bij gemeentelijke 

initiatieven.
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XVIIII. Gezin/Kinderopvang

 

Principe

 

Het gemeentebestuur zorgt voor de 

kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang 

op 2 locaties.

 

Actie

 

1. De buitenschoolse kinderopvang (IBO) is 

een partner van het Huis van het Kind 

waarin gestreefd wordt naar een 

ondersteunend opvoedingsbeleid van jonge 

gezinnen en hun kinderen.

2. Het LOK is een overlegplatform waar de 

lokale afspraken worden gemaakt over de 

opvang van kinderen en is tevens 

organisator van een jaarlijkse 

vormingsavond.

3. Verbetering van de infrastructuur d.m.v. 

renovatie van de BKO Heikant.

 

XX.  Landbouw

 

De landbouwsector is een belangrijke 

beheerder van onze groene open ruimte. 

Open ruimte is ook belangrijk voor de 

opvang, infiltratie en berging van water. 

 

 

De  land- en tuinbouwsector  moet daarom 

rechts- en  bestaanszekerheid  hebben in 

onze gemeente.

 

We willen het  imago bij de bevolking 

verbeteren en tot concretere afspraken 

komen over  de mogelijke rol van deze 

sector inzake natuurontwikkeling, 

waterbeheersing, trage wegen en recreatief 

medegebruik.

 

Landbouwbedrijfszetels dienen voldoende 

groot te kunnen blijven om een rendabele 

activiteit te kunnen garanderen en ook 

economisch noodzakelijke uitbreidingen of 

bedrijfsomvormingen te kunnen doen. 

Plaatselijke voedselproductie is en blijft een 

belangrijk aandachtspunt.

 

Acties:

 

1. De land- en tuinbouwers krijgen 

maximale kansen tot inspraak via de 

landbouwraad.

2. De raad zal samengeroepen worden als er 

een relevante agenda is of op vraag van het 

bestuur naar advies rond bepaalde dossiers 

en dit zo vaak als noodzakelijk.

 

3. De seniorenraad stelt een jaarplan op (met 

iedere raad een update) op basis van de 

specifieke noden en criteria gesteld door het 

bestuur: o.a. gedifferentieerd aanbod gezien 

de brede leeftijdsgroep, eenzaamheid, 

mobiliteit & veiligheid, digitale opvoeding, 

seniorensport, zorgnoden, inzetten van 

vrijwilligers, gezamenlijke activiteiten met de 

jeugd.

4. Communicatie (blad & website) over het 

seniorenaanbod in de gemeente i.s.m. 

seniorenraad en dienstencentrum.

5. Medioren (jonggepensioneerden) en 

senioren worden uitgenodigd actief bij te 

dragen aan initiatieven zoals buitenschoolse 

en naschoolse opvang, kennisoverdracht rond 

tuin en groen, gezelschap houden, voorlezen 

en andere.

 

 

6. Oudere inwoners mogen niet sociaal 

geïsoleerd geraken. Initiatieven om sociaal 

isolement te voorkomen of op te heffen 

worden besproken met de seniorenraad en 

alle betrokken partners.

7. Rond het thema “seniorensport” zal er eerst 

een rondvraag georganiseerd worden in 

overleg met de seniorenraad, de sportraad en 

de welzijnsraadsraad. Vervolgens zal er een 

specifiek sportbeleid voor senioren 

voorgesteld worden.

8. Nood aan poets- en boodschappendienst 

voor minder mobiele senioren moet steeds 

van nabij opgevolgd worden.

 

 

 



3. De landbouwers, via de landbouwraad, 

voldoende inspraak geven rond 

grondgebonden en planologische zaken.

4. “Fair-trade”  ondersteuning voor de 

inlandse land- en tuinbouwproducten. Bij 

voorkeur ondersteuning van de korte keten.

5. Maximale ondersteuning bij land- en 

tuinbouwschadedossiers en de afhandeling 

ervan.

 

XXI.     Digitalisering

 

De vierde industriële revolutie (economie 

4.0) geeft ons als lokale overheid heel wat 

kansen om het beleid en onze 

dienstverlening te optimaliseren en 

digitaliseren. Concreet willen we van 

 

Berlaar een digitale proeftuin maken om 

nieuwe digitale toepassingen te 

ontwikkelen.

 

Burger en ondernemer zullen we op een 

digitale en laagdrempelige manier bereiken. 

Door dit te realiseren, verlichten

we tevens de druk op onze administratie. 

Hierbij is flexwerken de nieuwe werkstijl 

met flexibiliteit in tijd, plaats en duur van 

werken. Samenwerking met

buurgemeenten, Vlaamse overheid om 

goede praktijken in te voeren is een must.

 

Acties:

 

1. Realiseren van een e-loket voor digitale 

dienstverlening waar de burger, bedrijf en 

zelfstandige snel met zijn/haar e-ID de 

nodige documenten kan ophalen.

2. IT-dienst: overzicht samenstellen van 

huidige systemen, samenwerking met 

derden voor onderhoud alsook opleiding 

medewerkers, updating en uitbreidingsplan 

voor systemen.

3. Routinezaken informatiseren zodat door 

de burger/ondernemer gevraagde dienst 

sneller wordt verleend. Op middellange 

termijn ervoor zorgen dat de burger voor de 

meeste aanvragen zowel digitaal als op 

papier terecht kunnen bij de gemeentelijke 

diensten.

4. Een app voor Berlaar waarbij ingezet 

wordt op nabije communicatie, 

dienstverlening, evenementenkalender, 

pushmeldingen bij noodsituaties, … .
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7 .  DE  BELEIDSNOTA  IN  DE  
TIJD  GEPROJECTEERD

7. Onderhoud en aanleg van voet- en 

fietspaden en straten

8. KMO-zone De Hutten oprichten

9. Bouw van een nieuw administratief 

centrum + parking

10. E-loket voor burger en zelfstandigen

11. Een app voor Berlaar

12. Nieuwe zwerfvuilacties en 

natuuroverzetacties i.s.m. onze scholen

13. Aanleggen van hondenweide(n) in 

Berlaar op mooie rustige plaatsen

 

Strategische doelstellingen ( op lange 

termijn, ambitieus en relevant)

 

1. Uitgebreid en efficiënt dienstaanbod.

2. Gescheiden rioleringsnet waar mogelijk 

(i.s.m. de andere waterbeheerders)

3. Een degelijk wegennet met veilige en 

afgescheiden fietspaden

4. Verfraaiing kernomgeving en Markt

5. Optimalisering communicatie tussen de 

lokale overheid en de bevolking

6. Optimalisering van de verkeersveiligheid 

met aandacht voor de fiets

7. Behoud van het landelijk karakter in 

synergie met de leefkernen

8. Ondersteuning van de lokale economie

9. Berlaar heeft autonome bevoegdheid 

voor stedenbouw en neemt hierin 

verantwoordelijkheid maar laat zich 

bijstaan door kwaliteitskamers
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Eerder Operationele doelstellingen (Korte 

termijn en zeer specifiek).

 

1. Onderzoek naar de mogelijkheden tot 

verfraaiing van de dorpskern

2. Eerste fase van de rioleringswerken en 

wegdek in de Pastorijstraat en omgeving

3. Afwerken Octopusplan rond de scholen

4. Algehele mobiliteitsvisie voor heel Berlaar 

op basis van het nieuwe ruimtelijke 

structuurplan, ontwerpwedstrijd en 

bouwmeesterscan

5. Verbeteren Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan op basis van elementen uit 

de bouwmeesterscan, visienota Martens, en 

het ontwerpend onderzoek van de 

kerkomgeving en de mobiliteitsstudie 

6. Uitbreiding communicatie en creëren van 

een eigentijdse nieuwe stijl 

7. Verdere afwerking van de begraafplaats 

in het hoofddorp

8. Heraanleg Kardinaal Cardijnplein en 

omgeving

 

Tactische doelstellingen (middellange 

termijn, meetbare doelstellingen)

 

1. Heraanleg van het dorp (na fase I komt 

fase II)

2. Milieu- en klimaatplan met Ruimte voor 

Water, Ruimte voor Groen en Energie.

3. Herinrichting Doelvelden met locatie voor 

de jeugd, multifunctionele sport- en    

evenementenhal met groenblauwe 

buitenruimte en een Finse looppiste.

4. Afwerken 2 nieuwe fietspaden 

Hemelshoek en Aarschotsebaan (N10)

5. Aanleg deel I fietsostrade 

(Liersesteenweg/Stationsplein) (projectnota)

6. Permanente evaluatie van de 

communicatie en de dienstverlening
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