
Het tweejaarlijkse Lenteconcert van DSC Wisselstukken en gemeente Berlaar 
leverde weer een mooi bedrag op voor vzw Kinderland.  -  © Katrien Hendrickx

De Kiosk 
tweemaandelijks
informatieblad
jaargang 15 / 2018
editie 4 / juli • aug

in de kijker

Jaarrekening 2017
“Jaarrekening opnieuw  een 
positief verhaal”

in de kijker

Heikermis 2018
“Vijf dagen feest in  
Berlaar-Heikant”

in de kijker

Seniorenfeest 2018
“Feest met ons mee  
op 21 september”



2  I  De Kiosk - juli - augustus 2018

Beste burgers van Berlaar,

Deze zomerse editie van De Kiosk staat symbool voor een bruisend en verbindend Berlaar! 
Gezellige dorpsfeesten brengen mensen bij elkaar en dat moeten we blijven koesteren. 
Wisten jullie overigens dat het aantal buurtfeesten stijgt?

Na een schitterend concert van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en het unieke 
middeleeuwse spektakel van Quondam stevenen we af op een puike onvergetelijke zomer! 

De 25 000 kilogram mosselen voor Heikermis zijn besteld en de affiche van de 10de Zomer 
van Balder is er één om mee te pronken. Maxi Jazz stond een jaar geleden nog op het 
hoofdpodium in Werchter en is op 1 augustus onze topartiest! Voor de avond van 1 augustus 
moet je een kaart kopen, de overige avonden zijn zoals steeds gratis. Je bent van harte 
welkom!

In deze De Kiosk maken we ruimte voor de jaarrekening van 2017. Je kan zien dat ondanks 
de investeringen er positief wordt afgesloten. De grote investeringen voor 2018 en 2019 staan 
klaar om te starten. We gaan onze spaarpot nuttig kunnen besteden. 

In ons verslag van de Burgerbabbel kan je de mening van onze inwoners over hun gemeente 
onder de loep nemen. Het bestuur wil zo’n inspraakbabbels blijven organiseren om de 
Berlaarse burgers de kans te geven hun zegje te doen. Beleidsmakers beschikken zo alvast 
over de nodige informatie en werkpunten om de komende jaren aan te pakken.

Geniet van de komende zomer, we rekenen alvast op de zon!

We hopen je te mogen begroeten op het multiculturele Kokkina Colora op 22 augustus en de 
Guldensporenviering op woensdag 11 juli. Jelle Cleymans geeft de muzikale aftrap! Als straks 
de Rode Duivels nog wereldkampioen worden, kan de vakantie  niet meer stuk! We duimen!

Ik richt me tot slot in ’t bijzonder tot alle leerlingen. Jullie dierbare schooltje sloot deze week 
de deuren. Hopelijk beleefden jullie de afgelopen maanden een aangename tijd en raken 
jullie volgend schooljaar het noorden niet kwijt! Vanuit het gemeentebestuur wensen we jullie 
allemaal een deugddoende vakantie..

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE 
GEMEENTERAAD

Tijdens de gemeenteraadszittingen van april en mei werden onder 
andere onderstaande zaken beslist:

Samenvoeging van de 
parochies Sint-Pieter en 
Onbevlekt Hart van Maria
Het gemeentebestuur nam in april 
kennis van de samenvoeging van 
de parochies Sint-Pieter en Onbe-
vlekt Hart van Maria. Het Agent-
schap Binnenlands Bestuur beves-
tigde dat in een ministerieel besluit.

Verwijderen grafzerken en 
heraanleg begraafplaats 
Berlaar-Heikant
In april werd de opdracht voor de 
heraanleg van de begraafplaats in 
Berlaar-Heikant opgestart. De ge-
meenteraad keurde unaniem de 
lastvoorwaarden, de gunningswij-
ze en de uit te nodigen firma’s voor 
deze opdracht goed.

Wanneer de opdracht aan een be-
drijf wordt toegekend, worden eerst 
de zerken van graven waarvan de 
concessie verlopen is, verwijderd. 
Daarna wordt de begraafplaats her- 
aangelegd, met als hoofddoel een 
mooi, onderhoudsvriendelijk, maar 
toch groen kerkhof.

Ruimtelijk uitvoeringsplan 
KMO-zone De Hutten
In de raadszitting van mei stelde de 

gemeenteraad het ontwerp ruimte-
lijk uitvoeringsplan ‘RUP KMO-zone 
De Hutten – herneming bis’ vast. 
Het ontwerp omvat onder meer een 
memorie van toelichting, de ste-
denbouwkundige voorschriften en 
een nota screening plan-MER met 
verzoek tot raadpleging.

Het college van burgemeester en 
schepenen zal hierover, binnen de 
wettelijke bepalingen, een open-
baar onderzoek organiseren en de 
nodige adviezen inwinnen.

Het gemeentebestuur engageerde 
zich er verder toe om, ter compen-
satie van de inname van herbeves-
tigd agrarisch gebied, de nodige 
planningsinitiatieven te nemen met 
het oog op de herbestemming van 
het bosgebied aan de Havikstraat.

Uitrol vervoerregio’s in 
Vlaanderen
Op vraag van de provinciegouver-
neur bekrachtigde de gemeente-
raad in mei de keuze voor vervoer-
regio Mechelen. De raad vraagt 
echter wel een raadgevende stem 
in de vervoerregio Antwerpen en de 
vervoerregio Kempen.

In een vervoerregio werken verschil-
lende partners samen en worden 
gemeenten bij de realisatie van de 
basisbereikbaarheid betrokken. Zo 
kunnen het aanvullende net en het 
vervoer op maat in die regio’s uitge-
werkt worden.

Berlaar komt in aanmerking voor 
drie vervoerregio’s: Mechelen, Ant-
werpen en Kempen. Onze gemeen-
te koos er eerder al voor om toe te 
treden tot het proefproject van ver-
voerregio Mechelen en bevestigde 
die keuze onlangs in de gemeente-
raad.

  De gemeenteraden zijn 
openbaar en vinden, behalve 
in juli en augustus, elke derde 

dinsdag van de maand plaats.
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ZITDAGEN BURGEMEESTER
In juli en augustus zijn er geen vaste zitdagen. 

Voor een gesprek met de burgemeester kan je 
dan een afspraak maken via 0478 29 37 77.

GOED OM WETEN

SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het Sociaal Huis zijn gesloten op:
• woensdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
• woensdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)

Avondopeningen tijdens de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie zijn de gemeentelijke diensten alleen open in de voormiddag van 9 tot 12.15 uur. Er vinden 
dan geen namiddag- of avondopeningen plaats. Daar gelden echter twee uitzonderingen op, want op volgende dagen 
kan je deze zomer wel van 17.30 tot 20 uur in het gemeentehuis terecht:
• maandag 2 juli 
• maandag 6 augustus

Maak een afspraak!
Onze diensten werken sinds 1 januari op afspraak. Om een afspraak te maken, neem je contact op met de 
onthaalmedewerkers. Dat kan via het loket in Markt 1, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). 
Zij bekijken samen met jou wanneer je kan langskomen (afspraken zijn ook mogelijk buiten de openingsuren). 
Vermeld bij je aanvraag duidelijk je naam, je telefoonnummer en waarover je afspraak gaat. 
Let op: je moet je afspraak minstens drie werkdagen vooraf aanvragen.

BERLAAR HEES DE REGENBOOGVLAG
Op 17 mei was het exact 28 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit 
uit de lijst van geestesziekten schrapte. De holebi- en transgendergemeenschap heeft 17 mei 
daarom uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

Reeds enkele jaren slaan Çavaria en alle regenbooghuizen 
de handen in elkaar en roepen ze lokale overheden op om 
op 17 mei de regenboogvlag uit te hangen. Een oproep 
waar het Berlaarse gemeentebestuur graag gehoor aan 
geeft. Door de vlag uit te hangen, willen we het signaal 
geven dat we in Berlaar mee willen strijden tegen 
homofobie en dat we openstaan voor al onze burgers, 
ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of 
genderexpressie.

Falko De Bolster, inwoner van Berlaar en finalist in de 
wedstrijd Mister Gay Belgium 2018, ondersteunde 
de actie en hees samen met burgemeester Walter 
Horemans de regenboogvlag op het dorpsplein.
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BERLAAR BOUWT!
In Berlaar wordt er hard gewerkt aan de toekomst. 
Omdat er verscheidene projecten tegelijk lopen, 
geven we jullie graag een stand van zaken van 
enkele openbare werken in onze gemeente.

Speelplein als openbare speelruimte
Op woensdag 11 april organiseerde het gemeentebestuur 
een denknamiddag over het speelterrein van Speelplein 
Kriebels. Dat doet voortaan dienst als een openbaar 
speelplein en wordt na de zomervakantie ook zo 
heringericht. Op deze denknamiddag kwamen een 
aantal goede inzichten naar boven, die we mee zullen 
verwerken bij de herinrichting.

Fietspad Berlaar – Kessel 
Op 1 juni ging de laatste fase van de werken tussen 
Berlaar en Kessel van start. Het kruispunt van de 
Legrellestraat en Gestel werd vanaf dan onder 
handen genomen, zodat het nieuwe fietspad naast de 
Kesselsteenweg kon aansluiten op de fietspaden van de 
Legrellestraat. Fietsers kunnen zo vlot vanaf de Markt in 
Berlaar-Centrum tot in Kessel bollen.

Aanpassing plannen nieuw administratief 
centrum
Naar aanleiding van een aantal opmerkingen en 
bezwaren over de vorige plannen voor een nieuw 
administratief centrum, liet het gemeentebestuur 
een mobiliteitsstudie en een onderzoek naar de 
erfgoedwaarde van het oude schoolgebouw uitvoeren. 
Op die manier is er een duidelijk beeld van welke impact 
het centrum op de buurt heeft.

De resultaten werden op woensdag 23 mei toegelicht 
aan de buurtbewoners, waarna ook de aangepaste 
plannen voorgesteld werden. Bij die plannen werd 
geprobeerd om tegemoet te komen aan een aantal 
bezorgdheden van de buurt.

Infoavond Ruimtelijke Visie
Berlaar maakt werk van een visiedocument, met daarin 
een aantal voorwaarden waaraan bouwprojecten in 
onze gemeente moeten voldoen.  Op woensdag 27 
juni werd het ontwerp van dat document voorgesteld  
tijdens een infoavond.

BE-ALERT, METEEN VERWITTIGD BIJ EEN 
NOODSITUATIE
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat je verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kunnen de 
hulpdiensten en de stad een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft.

Om de berichten te kunnen ontvangen, moet je jezelf inschrijven. Dat kan op www.be-alert.be. Op die manier kan je op 
de hoogte gehouden worden als er iets gebeurt in je buurt.

BE-Alert verstuurt een bericht via verschillende kanalen. 
Je kan verwittigd worden via sms, e-mail of via de vaste 
telefoonlijn. Je hoeft dus geen smartphone te hebben om 
jezelf in te schrijven.

Inschrijven voor BE-Alert is volledig gratis. 

INZAMELING TEXTIEL 
Op vrijdag 3 augustus organiseren De Kringwinkel Zuiderkempen en IVAREM opnieuw een huis-aan-huis 
inzameling van textiel. Deze ophaaldag staat niet vermeld in je afvalkalender.
Herbruikbare kleding, schoenen of textiel mag je op deze dag aanbieden aan de straatkant. De kleding moet ’s 
morgens klaarstaan in een goed afgesloten zak. Ook op 2 november is er een inzameling van textiel voorzien.

AANWERVINGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
Charlotte Bosschaerts werd aangeworven als tijdelijk halftijds administratief medewerker ter ondersteuning van de 
afdeling Ruimte en de dienst Vrije Tijd vanaf 1 april 2018.
 
Frank Van Boven werd aangeworven als tijdelijk adviseur milieu met een contract vanaf 1 april tot en met 30 juni 2018.

Maarten Willems, Tom Van Assche, William Debakker, Ernest Nicolay, Peter Van den Broeck, Sven Bakkovens 
en Shenol Aliosmanov werden aangeworven als tijdelijk seizoensarbeider met een contract van 7 maanden.
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Hieronder	een	globaal	overzicht	van	waar	de	gemeente	zijn	inkomsten	haalt.	

	

De	uitgaven:	een	globale	stijging	met	7%	in	vergelijking	met	2016	

	

	 2016	 2017	
Goederen	en	diensten		 	2	914	144	 3	518	936	
Lonen		 	6	129	156	 6	396	104	
Werkingssubsidies	
(OCMW/Politie)	

	2	681	781	 2	691	858	

Financiële	uitgaven		 					377	933	 			327	778	
Andere		 										7	742		 					13	189	
Totaal		 12	110	757	 12	947	865	
	

De	uitgaven	stijgen	globaal	met	7%.	De	stijging	zit	vooral	bij	de		lonen	(4%).	De	werkingskosten	
stegen	met	20%.		

JAARREKENING 2017 OPNIEUW EEN POSITIEF 
VERHAAL
Met de jaarrekening van 2017 sluit het gemeentebestuur de jaarrekening opnieuw af met een positief 
saldo. Het exploitatieoverschot bedraagt 2 171 634 euro. Het gecumuleerd resultaat (alle overschotten 
uit het verleden opgeteld) is 12 152 792 euro. De jaarlijkse leningsuitgaven (intrest en kapitaal) bedragen 
401 369 euro. Wij geven hierna een overzicht van de inkomsten, de globale uitgaven, enkele specifieke 
uitgaven en de investeringen.

Ontvangsten stijgen met 1% in 2017

Bij de personenbelasting waren er de laatste jaren sterke schommelingen. In 2011 kreeg de gemeente nog 3 761 478 
euro in kas. In 2012 daalde dit bedrag naar 3 126 473 euro, in 2013 was er opnieuw een daling tot 3 076 929 euro. Eén 
jaar later was er terug een stijgende trend: 3 105 829 in 2014, 3 593 054 in 2015, 4 020 765 in 2016. In 2017 ontvingen 
we 3 802 576 euro. Deze schommelingen hebben voornamelijk te maken met de snelheid waarmee de administratie 
de belastingen int. Omdat de laatste jaren meer en meer mensen gebruik maken van Tax-on-Web gebeurt de inning 
sneller. De belastingvermindering van 8,1% naar 7,8% die in 2016 werd doorgevoerd in Berlaar en de federale taxshift 
zorgen voor een daling van de inkomsten.

De ontvangsten uit de onroerende voorheffing (de grondlasten) stegen tot 3 256 129 euro in 2017.
 
In 2014 werd een nieuwe belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk ingevoerd. In 2014 bracht dit 178 752 euro op, 
in 2015 192 525 euro, in 2016 124 050 euro en in 2017 145 200 euro. De vaste belasting voor huisvuil bedroeg 241 830 
euro in 2014, 244 894 euro in 2015, 248 476 in 2016 en 253 620 in 2017.

Ontvangsten 2017 15 105 499
Retributies en ontvangsten uit de werking 536 348
Gemeentebelasting 942 506
Opcentiemen onroerende voorheffing (grondlasten) 3 256 129
Opcentiemen personenbelasting 3 802 576
Opcentiemen voertuigen 187 300
Subsidies 5 542 184
Andere operationele ontvangsten 133 061
Financiële ontvangsten 705 396

Hieronder een globaal overzicht van waar de gemeente zijn inkomsten haalt.
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De uitgaven: een globale stijging met 7% in vergelijking met 2016

Uitgaven 2016 2017
Goederen en diensten 2 914 144 3 518 936
Lonen 6 129 156 6 396 104
Werkingssubsidies (OCMW/Politie) 2 681 781 2 691 858
Financiële uitgaven 377 933    327 778
Andere 7 742      13 189
Totaal 12 110 757 12 947 865

De uitgaven stijgen globaal met 7%. De stijging zit vooral bij de  lonen (4%). De werkingskosten stegen met 20%. 

	

Containerpark	en		huisvuilomhaling,		gemeentelijk	onderwijs	en	kinderopvang:	wat	was	de	
kostprijs	voor	de	gemeente	in	2017?	
	

• Huisvuilomhaling:	de	kost	van	de	huisvuilomhaling	en	het	containerpark	gaat	opnieuw	in	
stijgende	lijn.	Het	gaat	daarbij	over	de	opleg	uit	het	budget	van	de	gemeente	bovenop	de	
DIFTAR-rekening	die	de	burger	betaalt.	In	2017	bedroeg	deze	kost	190	577	euro,	in	2016	
132	788	euro.	In	2015	was	dit	uitzonderlijk,	door	aanpassing	van	de	wetgeving	op	de	
intercommunales,	-36	856	euro.	In	2014	betaalden	we	nog	231	714	euro,	in	2013	591	517	
euro	en	in	2012	605	427	euro.	

• Voor	de	dagelijkse	werking	van	het	gemeentelijk	onderwijs	werd	in	2017	een	opleg	van	
157	186	euro	betaald.	Daarnaast	is	er	ook	de	kost	voor	een	lening	van	1	195	000	euro,	die	
werd	aangegaan	om	de	school	in	Berlaar-Heikant	uit	te	breiden.	Vanaf	2016	wordt	voor	
basisschool	De	Stap	in	het	centrum	jaarlijks	68	000	euro	beschikbaarheidsvergoeding	betaald	
aan	Scholen	van	Morgen.	

• De	opleg	in	de	kinderopvang	is	in	2017	gedaald	naar	186	373	euro.	In	2016	was	die	opleg	
nog	gestegen	naar	275	168	euro.	Dat	kwam	toen	door	de	afschaffing	van	het	gesubsidieerde	
statuut	van	de	weer-werkgeco’s.	In	2015	was	de	kost	189	918	euro.	Na	reorganisaties	werd	
het	bedrag	in	2014	teruggebracht	naar	150	000	euro.	De	ouderbijdragen	bedroegen	in	2014	
nog	127	392	euro.	In	2017	werd	dat	95	013	euro.	

	

Investeringen	in	2017	
	

In	2017	werd	er	voor	1	578	790,66	euro	geïnvesteerd:	

-	Informaticaprogramma’s:	160	691	euro		

Containerpark en  huisvuilomhaling,  gemeentelijk onderwijs en kinderopvang: wat was de kostprijs voor 
de gemeente in 2017?
 
• Huisvuilomhaling: de kost van de huisvuilomhaling en het containerpark gaat opnieuw in stijgende lijn. Het gaat 

daarbij over de opleg uit het budget van de gemeente bovenop de DIFTAR-rekening die de burger betaalt. In 
2017 bedroeg deze kost 190 577 euro, in 2016 132 788 euro. In 2015 was dit uitzonderlijk, door aanpassing van de 
wetgeving op de intercommunales, -36 856 euro. In 2014 betaalden we nog 231 714 euro, in 2013 591 517 euro en in 
2012 605 427 euro.

• Voor de dagelijkse werking van het gemeentelijk onderwijs werd in 2017 een opleg van 157 186 euro betaald. 
Daarnaast is er ook de kost voor een lening van 1 195 000 euro, die werd aangegaan om de school in Berlaar-
Heikant uit te breiden. Vanaf 2016 wordt voor basisschool De Stap in het centrum jaarlijks 68 000 euro 
beschikbaarheidsvergoeding betaald aan Scholen van Morgen.

• De opleg in de kinderopvang is in 2017 gedaald naar 186 373 euro. In 2016 was die opleg nog gestegen naar 275 168 
euro. Dat kwam toen door de afschaffing van het gesubsidieerde statuut van de weer-werkgeco’s. In 2015 was de 
kost 189 918 euro. Na reorganisaties werd het bedrag in 2014 teruggebracht naar 150 000 euro. De ouderbijdragen 
bedroegen in 2014 nog 127 392 euro. In 2017 werd dat 95 013 euro.

Investeringen in 2017

In 2017 werd er voor 1 578 790,66 euro geïnvesteerd:
• Informaticaprogramma’s : 160 691 euro
• Vrachtwagen : 213 182 euro 
• Ereloon voor verschillende projecten : 161 351 euro 
• Fietspad Kesselsteenweg : 63 207 euro 
• Buitengewoon onderhoud wegen : 276 281 euro 
• De aanleg van het kerkhof in het centrum : 298 354 euro 
• Aanleg parking begraafplaats Hemelshoek : 41 040 euro 
• Speeltuigen school : 29 796 euro 
• Ziekenwagen : 35 000 euro 
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De jaarrekening 2017 in een notendop

De jaarrekening sluit met een overschot op de exploitatie (2 157 634 euro). Het gecumuleerd overschot van de 
vorige jaren groeit tot 12 152 792 euro. Afgelopen jaar ging er veel energie naar de voorbereiding van enkele grote 
projecten. We denken hierbij aan de herinrichting van de Pastorijstraat, de kerkomgeving, de marktomgeving en de 
voorbereidingen voor de bouw van een nieuw administratief centrum (gemeentehuis). Daarnaast staan er nog een 
aantal rioleringsprojecten op stapel (Hemelshoek, Aarschotsebaan, Kegelstraat). Samen met de riolering worden daar 
ook de fietspaden aangepakt, of wordt er een fietspad gelegd. De spaarpot (gecumuleerd overschot van de vorige 
jaren) zal dus nodig zijn voor de financiering van deze grote projecten, die we de volgende jaren willen realiseren.

Een grote onbekende voor de toekomst is de evolutie van de inkomsten. De beleidsmarge voor de volgende jaren zal 
in sterke mate bepaald worden door externe (economische) factoren waarop de gemeente geen vat heeft. 

EEN TERUGBLIK OP DE BURGERBABBEL
Op 6 december 2017 organiseerde het Berlaarse gemeentebestuur een Burgerbabbel in de 
parochiezaal in het centrum. Wat gaat er goed in onze gemeente en wat kan er beter? Waaraan 
moet het gemeentebestuur de komende jaren extra aandacht en geld besteden? Daarover 
mochten de aanwezigen die avond hun mening geven. We koppelen graag kort terug over wat 
er toen verteld werd.

Dienstverlening, zorg en gezondheid 
Rond de thematafel dienstverlening, zorg en gezondheid 
polste de moderator van dienst naar het oordeel van 
burgers over de dienstverlening van gemeente en 
OCMW. Worden klanten op een snelle, goede, vriendelijke 
manier geholpen?

De meningen aan de tafel waren verdeeld. Sommige 
deelnemers hadden negatieve ervaringen met een 
aantal gemeentelijke diensten, anderen waren dan weer 
erg lovend over de manier waarop klanten vriendelijk 
worden geholpen.

De stap naar het OCMW en het Sociaal Huis blijft volgens 
de mensen aan tafel nog steeds moeilijk. Eens ze echter 
de stap naar het OCMW gezet hebben, worden cliënten 
wel snel, vriendelijk en efficiënt geholpen.
Verder gaven de deelnemers nog aan dat de 
toegankelijkheid van het gemeentehuis voor 

rolstoelgebruikers een stuk beter kan, dat het 
gemeentehuis te weinig open is in schoolvakanties en 
dat we ook in de dienstverlening een gemoedelijk dorp 
moeten kunnen blijven.

Informatie, inspraak en participatie
Aan de tafel over informatie, inspraak en participatie 
ging het onder meer over de gemeentelijke 
communicatiekanalen, infoavonden en de werking van 
adviesraden.

Over het algemeen voelen de deelnemers zich te 
weinig betrokken bij (grote) projecten en beslissingen. 
De infoavonden die af en toe georganiseerd worden, 
worden gewaardeerd, maar door een gebrek aan 
terugkoppeling weet niemand wat er achteraf gebeurd 
is met de opmerkingen en suggesties. Inwoners krijgen 
daardoor het gevoel dat alle besluiten al genomen zijn 
en dat er niets meer gewijzigd kan worden.
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Op de vraag of er onderwerpen of thema’s zijn die 
onvoldoende aan bod komen in de gemeentelijke 
communicatie komt vooral de communicatie rond 
grotere projecten en openbare werken aan bod. Die 
gebeurt vaak te laat of bereikt niet iedereen die het zou 
moeten weten.

Initiatieven zoals de Burgerbabbel worden positief 
onthaald, maar zouden nog beter worden als ze 
meerdere malen per jaar georganiseerd worden met een 
duidelijke thematische afbakening.

Mobiliteit, verkeersveiligheid en toegankelijkheid
Rond de thematafel mobiliteit, verkeersveiligheid en 
toegankelijkheid namen de deelnemers geen blad voor 
de mond. Mobiliteit is het beleidsthema dat volgens vele 
burgers hoog op de agenda moet worden geplaatst. De 
mobiliteit in Berlaar is slecht, het dorp is gevaarlijk, de 
auto is er koning, het centrum is veel te druk, kinderen 
geraken niet veilig op school, de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid worden stiefmoederlijk behandeld 
en er zijn te weinig goede, vrijliggende fietspaden. 
Onze gemeente zuigt veel verkeer aan en is een echte 
doorgangsgemeente geworden.

Voor de verbeterde situatie op de Itegembaan, de 
voetpaden in de Smidstraat, de inrichting van de 
Melkouwensteenweg en de trage weg achter de sporthal 
klonk dan weer appreciatie.

Omgeving
Op vraag wat burgers in Berlaar op het vlak van omgeving 
missen, is het antwoord unaniem: speelpleintjes, een 
park, een plek om met de kinderen naartoe te trekken, 
ontmoetingsplaatsen voor jonge gezinnen. Er zijn 
bepaalde mogelijkheden aan sporthal ’t Stapveld, maar 

de vijver maakt het gevaarlijk voor kleine kinderen. Ook 
openbare toiletten zouden geen overbodige luxe zijn en 
het marktplein zou een stuk gezelliger kunnen.
Als storende omgevingsfactoren in Berlaar worden de 
vele omleidingen, het lang aanslepen van wegenwerken, 
de verkeersdrukte met specifiek het zwaar verkeer en 
de bouwwoede met een overtal aan appartementen en 
het verdwijnen van karakteristieke gebouwen genoemd.

De deelnemers wonen wel graag in Berlaar en zijn van 
oordeel dat er veel initiatieven worden genomen om 
mensen samen te brengen.

Vrije Tijd
Aan de thematafel Vrije Tijd vroeg de moderator wat 
de gemeente kan doen om het verenigingsleven te 
ondersteunen. De deelnemers hebben een heleboel 
ideeën, gaande van het verstrekken van voldoende 
subsidies en het oplossen van huisvestingsproblemen, 
over het optimaliseren van de uitleendienst en het 
toevoegen van de lijst van verenigingen aan de 
documentatie voor nieuwe inwoners, tot het voorzien 
van allerlei accommodatie.

Een polyvalente zaal staat hoog op het verlanglijstje. Net 
als een echt sportcentrum, waar diverse clubs terecht 
kunnen, ook de kleinere. Daarnaast bestaat er een hoge 
nood aan lokalen voor verschillende verenigingen en 
aan ontmoetingsplekken in het algemeen.

Meer weten?
In dit verslagje las je een greep van een aantal zaken 
die tijdens de Burgerbabbel besproken werden. 
Geïnteresseerd in meer? Neem dan een kijkje op www.
berlaar.be/burgerbabbel.

PIDPA VIERT FEEST: 15 JAAR HIDRODOE!
Op 22 maart 2003 opende Hidrodoe, het unieke waterdoecentrum van Pidpa, haar deuren. Om het 
15-jarig bestaan van het centrum te vieren, stelt de watermaatschappij 150 gratis vrijkaarten ter 
beschikking. Geïnteresseerden kunnen een kaart afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Hidrodoe in Herentals is intussen uitgegroeid tot 
een heus wetenschapscentrum waar jong en oud al 
spelenderwijs de waarde en het belang van water 
kunnen ervaren.

Zo loop je op je eigen tempo door het proces van de 
waterzuivering. Stap voor stap ontdek je hoe drinkwater 

nu precies gemaakt wordt en het daarna uit de kraan 
stroomt.

Maar je kan je ook onderdompelen in de Waterwereld. Dat 
is een interactieve ruimte waar je zelf kan experimenteren 
en water in al zijn facetten kan ontdekken. Zet een 
waterstofraket in werking, loop tussen de vissen of neem 
plaats in een commandostoel en ontdek de toekomst 
van water.

Hidrodoe is tijdens de zomermaanden 7 dagen op 7 open. 
Meer informatie kan je vinden op www.hidrodoe.be.

Wie een gratis vrijkaart wil, kan deze tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis afhalen aan het 
onthaal. Er zijn 150 kaarten beschikbaar: eerst is eerst!

een wereld van water
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IK GA OP REIS EN NEEM MEE …  
DE JUISTE REISDOCUMENTEN! 
Vertrek deze zomer zorgeloos op reis en kijk tijdig na welke reisdocumenten je nodig hebt!  
Spoedprocedures zijn aanzienlijk duurder en kan je dus beter vermijden! In veel gevallen is onze Belgische 
identiteitskaart voldoende om te reizen, maar sommige landen leggen wel extra voorwaarden i.v.m. de 
geldigheidsduur op. 

Met de kids op reis? 
Kinderen jonger dan 12 jaar die naar het buitenland 
reizen hebben een kids-ID nodig. Een kids-ID moet 
minstens 15 dagen voor vertrek aangevraagd worden! 
De aanvraag moet gebeuren door 1 van de ouders, in 
aanwezigheid van het kind en je hebt 1 pasfoto met 
witte achtergrond nodig. Een kids-ID kost 6,50 euro, 
is 3 jaar geldig en blijft ook na de 12de verjaardag een 
geldig reisdocument. Als kinderen niet met beide ouders 
reizen, wordt aangeraden een reistoelating mee te 
nemen. 

Biometrisch reispaspoort
Voor sommige bestemmingen is een reispaspoort 
nodig. De paspoorten bevatten naast de gegevens 
gedrukt in het paspoort ook biometrische gegevens. 
Deze gegevens moeten de controle van de identiteit 

vergemakkelijken. De aanvraag van een reispaspoort 
moet persoonlijk gebeuren en verloopt volledig digitaal. 
De pasfoto moet voldoen 
aan de ICAO-normen 
(International Civil Aviation 
Organization). Kinderen 
die meereizen hebben 
hun eigen paspoort nodig 
en moeten ook aanwezig 
zijn bij de aanvraag. Een 
paspoort voor volwassenen 
kost 70 euro en is 7 jaar 
geldig.  Voor minderjarigen 
kost een paspoort 40 euro. 
Dat document is 5 jaar 
geldig. De levertermijn is 8 
werkdagen. 

Meer info
Dienst Bevolking
03 410 19 00
bevolking@berlaar.be
www.berlaar.be 

Op de website van Buitenlandse Zaken kan je 
nakijken welke documenten je nodig hebt voor jouw 
reisbestemming: www.diplomatie.belgium.be  (Op reis in 
het buitenland).

IK STEM OOK!
Geen Belg? Toch kan ook jij, net als alle Belgische kiezers, je stem uitbrengen bij de gemeenteraads-
verkiezingen van zondag 14 oktober.

Niet-Belgen moeten wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen en – dit is zeer belangrijk! – 
zich voor 31 juli 2018 laten registreren als kiezer bij 
hun gemeentebestuur.

Voer mee campagne!
Ben jij een vereniging, een geëngageerde burger 
of werk jij voor een gemeente en wil jij je actief 
inzetten voor het stemrecht van niet-Belgen? 
Dat kan. Je kan deelnemen aan de campagne als 
ondersteuningspartner of sympathisant.

Meer weten? 
Surf naar www.ikstemook.be of neem contact op 
via info@ikstemook.be.
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ROEFELDAG 
DOET KINDEREN 
PROEVEN VAN HET 
BEDRIJFSLEVEN
Op zaterdag 9 juni  vond de 22ste editie van de 
Roefeldag plaats in Berlaar. Op maar liefst 24 
plaatsen konden de Roefelaars terecht om even 
van het beroepsleven te proeven.

Net als vorige jaren kwamen er ook nu een massa 
inschrijvingen binnen voor deze speciale dag. Afhankelijk 
van hun voorkeuren konden de kinderen één of twee 
activiteiten doen. Zo mochten ze bijvoorbeeld gaan 
petanquen op het petanqueveld achter sporthal ‘t 
Stapveld, meerijden met een ziekenwagen, zich één dag 
een echte dokter wanen of een rondritje maken met de 
brandweer. Kortom, er was voor elk wat wils. 
Alle Roefelaars  werden ’s middags uitgenodigd voor 
een frietje en een drankje op de speelplaats van 
gemeentelijke basisschool De Stap. IJs Blanca bood aan 
alle kinderen een gratis ijsje aan. 

We bedanken graag alle handelaars, verenigingen, 
medewerkers en kinderen voor hun inzet en 
enthousiasme! 

JEUGD & SPORT

NOOD AAN EEN 
CREATIEVE 
UITDAGING?

Dan ben je bij de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans op de juiste plek. 
Ook zonder voorkennis of ervaring zijn 
kinderen ouder dan 8 jaar er van harte 
welkom.

De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord 
en Dans is een open kunsthuis en kent een 
Berlaarse tak voor iedereen die goesting heeft 
in muziek. Wie zich aan een boeiend artistiek 
avontuur wil wagen, kan nog tot halverwege 
september inschrijven voor het schooljaar 2018-
2019.

Voorwaarden, tarieven en mogelijke kortingen 
kan je vinden op www.samwdlier.be. Tot 
halverwege september kan je proeflessen 
volgen, stuur daarvoor een mail naar berlaar@
samwdlier.net.

© Marc Van Put

TIende 
Baldertocht 

Distributiecentrum Wisselstukken 

woensdag 29 augustus 2018 

Contact 
E-mail: discws-baldertocht@mil.be 
Bemilcom: 9-6321-27374 
Tel: 02/44 27374 

Fietsafstanden: 
25 - 50 - 90 km 

Vrije start vanuit de kazerne vanaf 08.00 Hr tot 13.00 Hr. 

 Geen voorinschrijving vereist. 
 Bewaakte fietsstalling 
 Mogelijkheid tot het nuttigen van een maaltijd: 
 Spaghetti / Belegde broodjes 
 Douches aanwezig  
 Inschrijvingsgeld: 5€ 

inclusief bevoorrading 
Ten voordele van het goede doel: 

vzw Kinderland te Berlaar 

VU: kolonel SBH N. HOOGMARTENS, Ir                                                       Vrij van zegel Art.198 

Wandelafstanden: 
7(*) - 12 - 18 - 26 km 

 (*) Toegankelijk voor  
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NIEUW TUINTJE VOOR GBS HEIKANT
In 2017 werd het zevende schooltuintje (GBS De Stap) in onze gemeente officieel ingehuldigd. De afgelopen 
maanden werd ook het tuintje van gemeentelijke basisschool Heikant verplaatst en aangepast.

Oorspronkelijk vond je het schooltuintje van gemeentelijke 
basisschool Heikant aan de fietsverbinding tussen de 
Aarschotsebaan en de Heistsebaan (de Schooldreef). 
Het was toen vooral meester Paul die de tuin, samen 
met het vijfde leerjaar, onder zijn hoede nam.

Recent verhuisde de schooltuin echter naar de tuin 
van kinderdagverblijf Engeltjes en Bengeltjes, vlak 
naast de speelplaats. Het tuintje is te bereiken via het 
sportplein aan de achterzijde van de Sportschuur. Het 
kinderdagverblijf maakt gebruik van de speelweide van 

de school en stelde in ruil een stukje van hun tuin ter 
beschikking van de school.

De nieuwe tuin kent ook een nieuw concept. Elke klas, 
vanaf het jongste kleuterklasje, is nu verantwoordelijk 
voor een stuk tuin. De kinderen onderhouden hun houten 
plantenbak en volgen het hele groeiproces op. Daarna 
zullen ze ook de groenten en vruchten verwerken in de 
klas. In de tuin is verder ook een compostbak voorzien, 
waar de kinderen leren composteren. De oude schooltuin 
heeft intussen plaatsgemaakt voor een bloemenweide.

Seniorenfeest 2018 

21 september 2018 om 12 uur 

Muziek en magie met  

Sporthal, Pastorijstraat 62 

Seniorenfeest 2018  Inschrijvingsformulier 
Naam en Voornaam:                  geboortejaar: 

 

E‐mail:                      tel.nummer:       

Aantal personen: ………… (aantal personen) 

bedrag: ………………….. (7 euro pp)       ………….. X taart  ………….. X fruitsla 

Michael Lanzo, PC Brown en Koen Bossuyt 

Programma: 
11.30 uur: deuren open 

12.30 uur: maaltijd 

13.30 uur: optredens 

14.30 uur: taart of fruitsla 

Inschrijven voor 7 september: 
  Gemeentehuis, Onthaal, Markt 1 

Meer info: vrijetijd@berlaar.be   03 410 19 00 

Op de loca�e geldt een maximumcapaciteit.  Volzet is volzet! 

Toegang: 7 euro 

Presentatie - Filip D’ Haeze 

Gee� u toestemming om beeldmateriaal, genomen �jdens deze ac�viteit te gebruiken en publiceren?   ja  neen 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden enkel in functie van de activiteiten en werking van de  
Gemeente Berlaar gebruikt. Beeldmateriaal genomen tijdens deze activiteit kan gebruikt worden voor publiciteit 
via één van de gemeentelijke kanalen, kan 5 jaar actief gebruikt worden en wordt daarna enkel bijgehouden in 
het historisch actief.  De privacyverklaring van de gemeente vindt u op de website: www.berlaar.be  
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WAAROM JOUW HOND AAN DE LEIBAND MOET
Honden bieden hun baasjes veel plezier, vriendschap, bescherming en gezelligheid. Bovendien zijn het 
vaak ook goede wandelkameraden. Maar voor wat hoort wat. Je trouwe viervoeter vraagt namelijk wel 
aandacht, gepaste voeding, zorg, beweging én een leiband. Want hoewel het verleidelijk lijkt om je hond 
vrij te laten loslopen in bossen en natuurgebieden, kunnen honden op die manier, zeker tijdens het 
broedseizoen, het leven in die gebieden fel verstoren. 

De zon schijnt en dan is het, zeker in een landelijke 
gemeente als de onze, fijn om met je hond te gaan 
wandelen in de natuur. Net als op de openbare weg 
moet je ook daar je hond aan de leiband houden. Want 
zelfs als jouw huisdier goed opgevoed is en geen vlieg 
kwaad zou doen, zien veel wilde dieren je hond als een 
roofdier.

Heel wat dieren, vooral in open landschappen, leven 
op de grond. Deze dieren moeten dus permanent op 
hun hoede zijn voor aanvallers. Een loslopende hond 
kunnen ze dus als een bedreiging zien en doen de 
dieren opschrikken. Als ze regelmatig verstoord worden, 

zullen ze definitief vertrekken. Nesten, broedplaatsen 
en jongen kunnen vernield en achtergelaten worden.
Zelfs als je hond geen andere dieren aanvalt, kan het 
speelse karakter van je huisdier het wildleven, zoals 
vogels, reeën en hun kalfjes of hazen, dus erg verstoren.
Ook andere wandelaars, die bijvoorbeeld niet vertrouwd 
zijn met honden, kunnen hinder ondervinden van 
loslopende honden.

Geen hondenpoep op stoep of grasland 
Net als de openbare weg is een natuurgebied geen 
openbaar toilet. Neem steeds een hondenpoepzakje 
mee en zorg ervoor dat er niets achterblijft in de natuur.

MILIEU

GEMEENTELIJK BERMBEHEER
Gras- en plantrijke bermen dragen in Berlaar bij tot het groene karakter van onze gemeente. 
Het gemeentebestuur zorgt voor het onderhoud van deze bermen. Om ze op een ecologisch 
verantwoorde manier te maaien, vinden er meerdere maaibeurten plaats.

In Berlaar onderscheiden we drie maairondes. De eerste maaironde vindt plaats in mei, de tweede tijdens juni & juli en 
de derde in september. Bepaalde (gedeelten van) straten komen daarbij meermaals aan bod. In de eerste maaironde 
komen vooral de hoofdwegen aan bod. Er wordt dan telkens vanaf het fiets- of voetpad ongeveer één meter gemaaid. 
De andere kant van de berm blijft daardoor nog even wat langer, tot de tweede maaibeurt.

In totaal wordt er meer dan 64 000 meter berm beheerd. Het maaisel wordt meteen opgezogen en afgevoerd, zodat 
de bermen proper achterblijven.

Een hondenweide of losloopzone 
voor Berlaar?

Omdat veel baasjes het belangrijk vinden om hun 
hond toch ergens vrij te laten loslopen, overweegt 
het gemeentebestuur om een hondenweide of 
losloopzone te voorzien. Dat is een plek waar 
baasjes hun dier even kunnen loslaten, maar waar 
wel strikte spelregels gelden. Door af te spreken met 
andere baasjes, kan de hondenweide bovendien 
ook een sociale invulling krijgen.

Voor we de weide of de losloopzone kunnen 
verwezenlijken, moeten we over een geschikte 
locatie beschikken. Bezit je zelf een weide die je 
hiervoor ter beschikking wil stellen? Of weet je een 
goede locatie? Laat het ons weten via info@berlaar.be.
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CULTUUR

FIETSEN LANGS KEMPENSE VOLKSCAFÉS
Ook dit jaar brengt Kempens Karakter weer twee fietsbrochures uit die rasechte volkscafés met elkaar 
verbinden via het knooppuntennetwerk.  De trajecten kronkelen door negen gemeenten uit de regio, 
waaronder ook Berlaar, en zijn verkrijgbaar aan het onthaal van het gemeentehuis.

In de volkscafés bleef de tijd stilstaan. De ene keer kom je terecht in een oase van rust en eenvoud, dan weer in een 
bruisende kroeg waar iedereen vrijuit zijn mening kan verkondigen in het gezelschap van een frisse pint. Verhalen 
gaan er vlot over de toog en de sfeer is er gemoedelijk. Onderweg leiden de routes via stille wegen langs Kempense 
blikvangers.

De brochure kost 2 euro en bevat ook een stempelkaart die in elk van de deelnemende cafés 0,5 euro korting geeft 
op een consumptie. 

GULDENSPORENVIERING 
TRAPT ZOMER VAN BALDER AF
Op woensdag 11 juli organiseert het Berlaarse gemeentebestuur de jaarlijkse Guldensporenviering. Net als 
vorig jaar wordt de viering geïntegreerd in het programma van de Zomer van Balder.

Fans van Vlaamse en Nederlandstalige muziek kunnen op de tweede   
woensdag van juli terecht op het Berlaarse dorpsplein. De 11 juli-viering trapt 
er de concertreeks van de Zomer van Balder af en de organisatie nodigde 
daarvoor Jelle Cleymans en Ronny Lee uit.

De viering start om 19 uur, de optredens zijn volledig gratis.

TIJD VOOR CREATIVITEIT
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober biedt het gemeentebestuur verschillende Berlaarse 
kunstenaars opnieuw de mogelijkheid om hun mooiste werken voor te stellen tijdens de 
expositie ‘Tijd voor Creativiteit’.

De tentoonstelling vindt net als de vorige jaren plaats in Slootjenshoeve (Smidstraat 319) en heeft een breed 
aanbod in petto. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich tot 15 augustus inschrijven via www.berlaar.be/
tijdvoorcreativiteit.

Meer info: vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00
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ELKE WOENSDAG IN  JULI  EN AUGUSTUS AAN DE KIOSK IN  BERLAAR

VOLLEDIGE LINE UP: WWW.DEZOMERVANBALDER.BE
VOLG ONS OP: VOLG ONS OP: 
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© Kris Martlé

BERLAAR IN BEELD
De meubelfabriek van (burgemeester) Jozef De Schutter in de 
Stationsstraat. De productie van kwaliteitsvolle, maar dus ook 
dure en onverslijtbare meubels was uiteindelijk commercieel 
niet houdbaar. Een grote brand in 1936 betekende het einde. 
In 1948 opende het ‘stoppekesfabriek’ Aluvin hier zijn deuren. 

Zin in meer?
Ga een kijkje nemen op www.kempenserfgoed.be of www.
facebook.com/berlaarinbeeld. Heb je zelf nog oude foto’s? 
Laat het ons weten via berlaarinbeeld@hotmail.com  
of 0474 65 42 87.

20 JAAR ZOMERSCHILDERDAGEN!
Elke dinsdag van juli en augustus krijgen kunstenaars de kans om op een mooie locatie aan het 
werk te gaan. In Berlaar kan je op dinsdag 10 juli terecht aan de vijver achter sporthal ’t Stapveld..

Kunstenaars kunnen deze zomer weer schilderen in 
openlucht op enkele fraaie, regionale plekjes. Tekenen, 
aquarelleren of schilderen met olieverf: het kan allemaal. 
Elke kunstenaar brengt zijn eigen materiaal mee en uit 
zijn creativiteit op zijn eigen manier. Verwacht je niet aan 
een workshop of een les, de kunstenaar geeft zijn eigen 
invulling aan deze zomerse schilderdag. Zo ontstaat 
er een ontspannen sfeer met veel interactie tussen de 
kunstenaars.

De zomerschilderdagen vinden plaats elke dinsdag van 
juli en augustus. Je bent dan steeds welkom van 10 tot 
17 uur op de uitgekozen plek. Om deel te nemen, moet 
je wel inschrijven. Daarna ben je vrij om aan te sluiten 
op onderstaande locaties. Jaarlijks zijn er ongeveer 100 
inschrijvingen, op zonnige dagen zijn er vaak meer dan 
50 schilders tegelijk aan het werk.

Programma 2018
DATUM LOCATIE GEMEENTE
3 juli Binnentuin klooster Vorselaar
10 juli Vijver achter ‘t Stapveld Berlaar
17 juli Windmolen Bouwel
24 juli t Schipke Herenthout
31 juli Le Paige Herentals
7 augustus Heggekapel Lille
14 augustus Kasteel De Biest Nijlen
21 augustus Berghelling en Kerkplein Heist-op-den-Berg
28 augustus De Gulle Beemden Hulshout

Kom je liever genieten van deze fraaie locaties en volg je graag het proces van de kunstenaars, dan ben je natuurlijk 
ook van harte welkom. Voor deze 20ste editie van de Zomerschilderdagen worden kunstenaars en bezoekers op een 
extraatje getrakteerd. 

In CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg vindt er van 30 juni tot en met 8 juli en van 6 augustus tot en met 27 augustus 
een overzichtstentoonstelling plaats over 20 jaar Zomerschilderdagen.
Info en inschrijven: toerisme@heist-op-den-berg.be of 015 25 15 82 
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KOKKINA COLORA: 
MULTICULTUREEL DORPSFEEST!
Aan het Dolhuis vond vroeger het multicultureel ontmoetingsfeest Kokkina Colora plaats. Na een korte 
pauze wordt het festival nieuw leven ingeblazen en kan je het vanaf dit jaar terugvinden op het Berlaarse 
dorpsplein.

Op woensdag 22 augustus vindt er in het centrum van Berlaar een kruisbestuiving plaats tussen verschillende 
culturen. Kokkina Colora laat bezoekers er kennismaken met de wereldkeuken en de wereldmuziek.

Je bent welkom vanaf 14.30 uur en mag je verwachten aan optredens, van onder andere Murgafanfare Agrum en 
Sonbacan, een gezellig marktje met eetstanden en workshops voor kinderen.

De toegang is gratis, het einde is voorzien rond 23 uur. 

LENTECONCERT BRENGT 13 030 EURO OP VOOR 
KINDERLAND
Op woensdag 16 mei stond in de Berlaarse Sint-Pieterskerk een uniek concert op het programma. 
Distributiecentrum Wisselstukken organiseerde dan, samen met het gemeentebestuur, namelijk het 
tweejaarlijkse Lenteconcert. 

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen vulde het programma met toegankelijke filmmuziek. De prachtige klanken 
van het concert lieten de bezoekers even wegdromen. 

De opbrengst van het concert werd weggeschonken aan een goed doel, namelijk vzw Kinderland uit Berlaar.  Zij 
ontvingen na afloop een cheque van 13 030 euro.

Bekijk de foto’s op www.berlaar.be/lenteconcert2018. 
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1/7 – 31/8  -  Fotozoektocht langsheen de 
schooltuinen 
Organisator : Landelijke Gilden  
Vertrek: Markt 27 (OC Ballaer) 6 euro 
wim.ceulemans3@telenet.be

1/7 – 31/8  -  De Schatten van Vlieg 
Organisator : Bibliotheek Berlaar  
Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84)  
Berlaar.bibliotheek.be

6/7 – 10/7  -  Heikermis 
Organisator : Heikantse verenigingen en 
horecazaken Berlaar-Heikant  
www.berlaar.be/heikermis

11/7  -  Guldensporenviering 
Organisator : Gemeente Berlaar 
19 uur  -  Dorpsplein  -  Gratis
www.berlaar.be

18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8  -  Zomer van Balder 
Organisator : BPM vzw 
19 uur  -  Dorpsplein 
Gratis (uitgezonderd 1/8) 
www.dezomervanbalder.be

ACTIVITEITENKALENDER

Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten 
in De Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor 1 
augustus 2018 invullen in de activiteitenkalender. 
Dat doe je via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen 
deze kalender vervolgens over in De Kiosk.

DOORBREEK HET GRIJS IN JE BUURT EN 
MAAK PLAATS  VOOR GROEN EN BLAUW! 
Wist je dat één vierkante meter onverharde grond per jaar maar liefst 800 liter neerslag kan opvangen? 
En dat planten en bomen goed zijn voor zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid? 

In het toch al dichtbevolkte Vlaanderen is veel open ruimte dichtgelegd met verharding die geen water doorlaat. Door 
het veranderende klimaat krijgen we echter vaker intense regenbuien te verwerken. Als dat water meteen wegspoelt, 
kan het wateroverlast veroorzaken op laag gelegen plekken. Tegelijk verdroogt onze bodem. Het is dus een veel beter 
idee om het regenwater te houden waar het valt en ervoor te zorgen dat het in de grond kan dringen.

Operatie Perforatie, een campagne van 
Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin met 
de steun van Natuurpunt, wil over heel 
Vlaanderen overbodige bestaande verharding 
opbreken en de ruimte anders inrichten, met 
meer groen en plaats voor water. Dat is niet 
alleen slim omgaan met regenwater, maar ook 
bijdragen tot een grotere biodiversiteit en een 
aangenamere omgeving.

Beschik je zelf of beschikt jouw vereniging, 
school of bedrijf over een terrein waarop je 
Operatie Perforatie kan loslaten?  Dien je 
projectvoorstel voor 31 oktober 2018 in via 
www.operatieperforatie.be en maak kans 
op budget om je plannen uit te voeren. 
Aquafin stelt 100 000 euro ter beschikking die 
verdeeld zal worden over de beste voorstellen. 
Voorwaarden en een inschrijvingsformulier 
vind je op de website. Heb je nog vragen? Richt 
ze dan naar info@operatieperforatie.be.
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MANTELZORGPREMIE
Als je een inwonende hulpbehoevende persoon helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven kan je 
hiervoor, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een premie van het OCMW.
 
De hulpbehoevende persoon heeft een verminderd 
zelfzorgvermogen waardoor hij/zij hulp nodig heeft bij 
de persoonlijke verzorging en/of bij het uitvoeren van 
elementaire huishoudelijke taken.

Voorwaarden 
De mantelzorger moet
• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van 

Berlaar
• kosteloos zorgen voor één of meerdere inwonende 

personen

De zorgbehoevende persoon moet:
• minstens 70 jaar zijn
• ingeschreven zijn op hetzelfde adres als de 

mantelzorger gedurende een onafgebroken periode 
van drie maanden voor de aanvraag (volgens het 
bevolkingsregister)

• thuis verblijven en niet in een instelling of 
bejaardentehuis, tenzij voor een kort verblijf van 
maximum drie maanden

De graad van zorgbehoevendheid moet blijken uit één 
van volgende medische attesten:
• een score van 35 op de BEL–profielschaal volgens 

een attest van een dienst Gezinszorg
• een bewijs van toekenning van de zorgverzekering
• minimum 12 punten toegekend op de medisch – 

sociale schaal bij attest van de FOD Sociale Zekerheid 
bij de aanvraag THAB

• minimum 35 punten verkregen op de BEL-foto 
opgemaakt door de eigen sociale dienst als de 
zorgbehoevende (nog) geen ander medisch attest 
heeft

De mantelzorger is verplicht elke wijziging (bv. langdurige 
opname van de zorgbehoevende van meer dan drie 
maanden) van bovenstaande voorwaarden onmiddellijk 
aan de bevoegde maatschappelijk werker mee te delen. 
De toelage voor de maand volgend op de wijziging wordt 
dan aangepast of ingetrokken.

Hoe aanvragen?
De aanvraag voor mantelzorgpremie wordt gedaan bij de 
sociale dienst van het OCMW met een aanvraagformulier.
Een aanvraag is volledig als:
• het aanvraagformulier volledig ingevuld en 

ondertekend is
• een medisch attest, zoals eerder vermeld, bij de 

aanvraag aanwezig is
• een attest van gezinssamenstelling toegevoegd is

De sociale dienst onderzoekt het dossier en zal dit 
voorleggen aan de OCMW-raad. Zij zal een beslissing 
nemen en meedelen aan de betrokkene.

Toelage?

De mantelzorgpremie voor de verzorging van één 
persoon bedraagt 35 euro per maand. Voor de verzorging 
van twee personen bedraagt deze premie 60 euro per 
maand.

Het recht op een toelage zal ingaan vanaf de eerste van 
de maand volgend op de aanvraag. Bij overlijden zal de 
toelage voor de maand van het overlijden nog uitbetaald 
worden.

Meer info?
Sociale dienst
03 410 19 00 - socialedienst@berlaar.be
www.berlaar.be

WONEN & WELZIJN
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STEEDS MEER EIGENAARS VINDEN WEG NAAR 
SOCIAAL VERHUURKANTOOR
Sociaal verhuurkantoor (SVK) Onderdak beheert 192 woningen verspreid over de gemeenten Berlaar, 
Bonheiden, Duffel, Heist-op-den-Berg, Putte en Sint-Katelijne-Waver. Die woningen huren ze via de private 
huurmarkt en verhuren ze daarna tegen een redelijke huurprijs verder aan kwetsbare bewoners.

Sociale verhuurkantoren (SVK’s) zijn ontstaan uit de 
bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen bij 
hun recht op wonen. Door zelf woningen, appartementen 
en studio’s op de private huurmarkt te huren en ze 
vervolgens verder te verhuren aan woonbehoeftige 
gezinnen en alleenstaanden, die ingeschreven staan op 
de wachtlijst, proberen ze de woonkwaliteit voor deze 
groep te verbeteren en te bewaken.

Ik wil verhuren
Als je zelf niet langer veel tijd en energie wenst te 
steken in het beheer van je huurwoning kan een sociaal 
verhuurkantoor een oplossing bieden. Zo biedt SVK 
Onderdak heel wat voordelen en zekerheden:
• gegarandeerde huuropbrengsten
• leegstand van je woning wordt vermeden
• geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke 

procedures
• de garantie dat je jouw woning op het einde van de 

overeenkomst weer in de oorspronkelijk staat terug 
krijgt (rekening houdend met de normale slijtage)

• een verlaagd tarief onroerende voorheffing (1,6% in 
plaats van 2,5%)

• een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw (12% in plaats 
van 21%)

• samenwerking met een professionele partner

Er zijn geen wettelijke bepalingen over de huurprijs 
die SVK aan de eigenaar zal betalen, maar het 
verhuurkantoor houdt onder meer rekening met de 
staat en het comfort van de woning, de ligging en de 
grootte van het pand.

Ik wil huren
Anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen 
werkt een SVK niet met een chronologische wachtlijst. Het 
sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem 

dat vooral kijkt naar het actueel besteedbaar inkomen 
en de huidige woonsituatie. Er zijn nog andere aspecten 
die punten opleveren zoals bijvoorbeeld kinderen ten 
laste en waar je woont. De kandidaat-huurder met de 
hoogste puntenscore staat bovenaan de wachtlijst.

Om in aanmerking te komen voor een woning moet je 
voldoen aan enkele voorwaarden:
• 18 jaar of ouder zijn en ingeschreven in het bevolkings- 

of vreemdelingenregister
• geen woning of bouwgrond in volle eigendom of 

volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of 
buitenland

• het gezinsinkomen (gezamenlijk belastbaar inkomen) 
van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2018) bedraagt niet 
meer dan:

 › 24 452 euro als je een alleenstaande bent 
zonder personen ten laste

 › 26 500 euro als je een alleenstaande persoon 
bent met een handicap

 › 36 676 euro in alle andere gevallen, plus 2 050 
euro per persoon ten laste

Voor een inschrijving kan je naar de zitdag van het 
sociaal verhuurkantoor komen. Die zitdag vindt elke 
eerste donderdag van de maand plaats in het Sociaal 
Huis in Berlaar (Zomerstraat 22), telkens van 9 tot 12 uur.

Meer weten?
SVK Onderdak vzw
Stationsstraat 13 A
2220 Heist-op-den-Berg
015 22 68 55
info@svkonderdak.be
www.svkonderdak.be

ZOMERSE LICHTHEID  
Wanneer de wind zonder wolken waait
En de warmte rond je schaduw draait
Stuwt een sprankelende lente de winter naar het verre noorden
Daar wentelen de barre winden zich in huilende akkoorden
Dan komt de zon vanuit het niets en verwarmt iedereen gelijk 
Ze bloesemt de lichtheid van de zomer in het dorpse beeldrijk
Met een  regenboog over wiegende rietstengels geplant 
Het groeiende bloeien van geurige bloemen en zalig gelanterfant  
Kermissen, mosselen, muzikale markten en het frisse kersenbier
Spaar al die liefdevolle ogenblikken en omwikkel ze met kostbaar goudpapier

Helena Van Dessel
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TIPS VOOR BRANDVEILIG BARBECUEËN
De zomer is een heerlijke periode. Als de zon schijnt, halen we al snel de barbecue boven. Lekker en 
gezellig! Maar toch krijgen de hulpdiensten elk jaar heel wat oproepen binnen waarbij het fout liep. Om dat 
te voorkomen, geeft hulpverleningszone Rivierenland enkele tips voor een brandveilige barbecue.

Barbecue op een geschikte plaats
Barbecue nooit binnen, want dat kan voor CO-
vergiftiging zorgen. Verder is het belangrijk om een 
vlakke ondergrond te kiezen, op een windvrije plek. 
Plaats de barbecue ook niet vlakbij brandbare zaken 
zoals tafellakens of struiken. Een warme of brandende 
barbecue mag je tot slot nooit verplaatsen.

Wees geduldig en gebruik de juiste aanmaakmiddelen
Neem je tijd en reken minstens een halfuur voor je 
de barbecue kunt gebruiken. Gebruik nooit methanol, 
benzine, brandpasta of petroleum als aanmaakmiddel. Die 
producten zorgen voor een steekvlam, waarna de vlam 
in de fles kan slaan en kan ontploffen. Gebruik speciale 
aanmaakblokjes of vloeistof als je met houtskool werkt.

Wat met een elektrische barbecue?
Plaats een elektrische barbecue uit de buurt van water 
om kortsluiting te vermijden. Rol ook de verlengkabel van 
de barbecue volledig af en let op voor struikelgevaar.

Waar let de kok van dienst nog op?
Wie bakt blijft best alert en is dus best BOB. Pas op met 
licht ontvlambare kleding in de buurt van een barbecue. 
Draag een speciale barbecueschort (nooit synthetisch!) 
en handschoenen. Een zwempak, zwembroek of 
ontbloot bovenlijf is sterk af te raden. Houd tot slot 
steeds een emmer water bij de hand.

Veilig opruimen
Houtskool gloeit nog urenlang na. Zorg er dus voor dat 
alles goed dooft. Gebruik, indien nodig, zand of water 
bij het doven. Ruim de as pas op wanneer de barbecue 
helemaal afgekoeld is. Draai bij een gasbarbecue de 
gaskraan dicht en zet de thermostaat uit. Vergeet tot 
slot bij een elektrische barbecue de stekker niet uit het 
stopcontact te trekken.

Loopt het toch fout?
Eerst water: de rest komt later! Koel de wonde 20 
minuten met lauw zacht stromend leidingwater. Als 
er geen stromend water is, kan je ook natte doeken 
gebruiken. Wanneer kledij vlam vat, leg je het slachtoffer 
op de grond. Blus met water of doof de vlammen met 
een blusdeken of zwaar stuk textiel zoals een jas of een 
deken. Is de brandwonde groter dan een hand? Blijf 
spoelen en bel het noodnummer 112!

Ontstaat er brand? Bel 112!

VERKEER & VEILIGHEID

LEDVERLICHTING AAN ZEBRAPADEN
Twee zebrapaden in onze gemeente kregen onlangs aanvullende ledverlichting. Het gaat om lampjes 
naast het zebrapad die automatisch beginnen knipperen als het donker wordt. Zo wijzen ze de aandacht 
op het zebrapad en verhogen ze de veiligheid.

Bij het zebrapad ter hoogte van het kruispunt van 
de Daalstraat met de Dorpsstraat en het zebrapad 
aan basisschool De Lotusbloem in de Kapellebaan 
werden enkele weken geleden ledlampen op de grond 
geplaatst. De lampen werken op zonne-energie en gaan 
automatisch branden wanneer het begint te schemeren.

Met deze duurzame verlichting willen we de aandacht 
van de weggebruikers naar het zebrapad trekken. Het 
knipperend effect verhoogt de oplettendheid van de 
automobilisten en zorgt zo voor een hogere veiligheid. 
Aankomend verkeer ziet de oversteekplaats sneller en 
zal hierdoor de snelheid aanpassen.

De ledverlichting werd op twee locaties geïnstalleerd als 
proefproject. Als dat succesvol blijkt, kunnen we dit ook 
bij andere zebrapaden toepassen.

Tot slot werd ter hoogte van het zebrapad aan de 
bibliotheek accentverlichting aangebracht. Net als de 
ledverlichting moet dat de verkeersveiligheid voor alle 
weggebruikers verhogen.



PRAKTISCHE INFO
GEMEENTEHUIS
Algemeen telefoonnummer: 03 410 19 00
Algemeen faxnummer: 03 482 49 14
Algemeen e-mailadres: info@berlaar.be
Algemene openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Of na telefonische afspraak met de betreffende ambtenaar
Openingsuren zomer-, kerst- en paasvakantie:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Geen namiddag- of avonddiensten

LOKALE POLITIE BERLAAR-NIJLEN
Contactpunt Berlaar – Schoolstraat 30
Tel. 03 466 16 16 – Noodoproepen: 101
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Buiten deze openingsuren kan je ook terecht in het hoofdcommissariaat
te Nijlen (Statiestraat 11) van 8 uur tot 20 uur, 7 dagen op 7.

BIBLIOTHEEK
Dorpsstraat 84 – tel. 03 482 45 58
berlaar@bibliotheek.be
Openingsuren:
Maandag van 14 uur tot 17 uur
Dinsdag van 18 uur tot 20.30 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16 uur
Donderdag en vrijdag van 18 uur tot 20.30 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ROEFELS
Locatie Centrum, Pastorijstraat 60 – tel. 03 482 08 08
Locatie Heikant, Aarschotsebaan 52 – tel. 015 25 09 23
GSM coördinator: 0472 58 19 04
bko.roefels@berlaar.be

CONTAINERPARK
Openingsuren:
Maandag van 12.30 uur tot 18 uur
Dinsdag en woensdag van 9 uur tot 18 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag van 9 uur tot 18 uur
Zaterdag van 9 uur tot 15 uur

IVAREM
Tel. 0800 90 441 (gratis nummer voor afvalproblemen)

OCMW – SOCIAAL HUIS
Zomerstraat 22 – tel. 03 410 19 00
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Of op afspraak

BRANDWEER
Europees noodnummer: 112
Noodnummer bij noodweer: 1722
Post Berlaar: 03 482 48 92 

EXTRA TIME (DIENSTENCHEQUE-ONDERNEMING)
tel. 03 482 45 58
Openingsuren:
Woensdag van 9 uur tot 13 uur 
in de bibliotheek (Dorpsstraat 84)
Of op afspraak
www.extratimeberlaar.be

DE WOONWINKEL
Gemeentehuis – Markt 1
Openingsuren:
Elke dinsdag van 9 tot 12 uur op afspraak
Elke eerste maandagavond van de maand op afspraak
via 015 28 60 28 of woonwinkel@igemo.be
www.igemo.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE
0474 73 40 80
Bereikbaar elke werkdag (behalve woensdag) van 9 tot 11 uur

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 0900 70 212 - www.hwpp.be
HUISARTSENWACHTPOST REGIO HEIST
Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg – 0900 20 002
www.wachtpostheist.be
Openingsuren:
Vrijdagavond vanaf 19 uur tot maandagochtend 8 uur. 
Van 19 uur de avond voor een feestdag tot 8 uur de ochtend na een feestdag

ANDERE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS:
Aids-telefoon:  078 15 15 15
Antigifcentrum:  070 245 245
Belbus:  03 218 14 94
Brandweer noodnummer:  100 of gsm 112
Brandweer, niet-dringende meldingen:  03 482 48 92
Brandwondencentrum:  03 217 75 95
Card Stop:  070 344 344
Child-focus:  11 600
Druglijn:  078 15 10 20
Gasgeur:  0800 65 065
Milieuhinderklachten meldpunt:  03 466 16 16
Kankertelefoon:  078 150 151
Kinder- en jongerentelefoon:  102
Kringloopwinkel ‘Zuiderkempen’:  015 23 73 93
Medische spoeddienst:  100 of gsm 112
Rode Kruis Ambulance:  105
Rode Kruis uitleendienst:  03 482 38 88
Tele-onthaal:  106
Wachtdienst apothekers:  0900 10 500
Wachtdienst dierenartsen:  0904 56 018
Wachtdienst tandartsen:  0903 39 969
Zelfmoordpreventie:  02 649 95 55

WWW.BERLAAR.BE
De informatiesnelweg van onze gemeente! 
Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief!

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZIJN 
TE BEREIKEN OP:
Burgemeester Walter Horemans
GSM 0478 29 37 77 – walter.horemans@berlaar.be
Schepen Jan Hendrickx
Tel. 015 24 06 78 – GSM 0476 80 87 05 – jan.hendrickx@berlaar.be
Schepen Eddy Verstappen 
Tel. 03 482 34 20 – GSM 0478 29 37 78 – eddy.verstappen@berlaar.be
Schepen Ingeborg Van Hoof
Tel. 03 482 37 81 – GSM 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Schepen Stefaan Lambrechts
Tel. 03 482 40 80 – GSM 0478 29 37 79 – stefaan.lambrechts@berlaar.be
Schepen Suzy Put
Tel. 03 482 15 15 – GSM 0478 29 37 80 – suzy.put@berlaar.be
Schepen Nadine Boekaerts (OCMW-voorzitter)
GSM 0494 53 31 34 – nadine.boekaerts@berlaar.be

DE RAADSLEDEN ZIJN TE BEREIKEN OP:
Dirk Aras – 03 482 47 69 – 0477 41 44 55 – dirk.aras@gemeenteberlaar.be
Willy Beullens  - 0475 41 05 80 – willy.beullens@gemeenteberlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@gemeenteberlaar.be 
Swa De Bakker – 0477 90 82 89 – swa.debakker@gemeenteberlaar.be
Rita Deckers – 03 482 27 83 – 0472 88 11 75 – rita.deckers@gemeenteberlaar.be
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@gemeenteberlaar.be
Leen Janssens – 03 482 44 36 – leen.janssens@gemeenteberlaar.be
Wim Kelber – 0474 27 88 11 –  wim.kelber@gemeenteberlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@gemeenteberlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@gemeenteberlaar.be
Pegie Pauwels – pegie.pauwels@gemeenteberlaar.be
Ronald Van Thienen – 0472 43 90 80 – ronald.vanthienen@gemeenteberlaar.be
Silvain Vertommen – 03 482 22 56 – 0474 29 41 76 – 
silvain.vertommen@gemeenteberlaar.be
Maria Vervloet – 015 24 64 81 – 0476 82 39 05 – 
maria.vervloet@gemeenteberlaar.be
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