
 Het lokaal bestuur en haar medewerkers  wensen je een fijne jaarwisseling en een gezond 2022 toe!
©Kris Martlé
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Beste burgers van Berlaar,

Herinner je je nog het jaar 2019? 

Op de bus of de trein droegen we nog geen mondmasker. Wanneer we iemand ontmoetten, 
gaven we elkaar een hand. In de drukke winkelstraat mochten we wandelen waar we wilden. 
Gingen we naar het frietkot, dan stonden we dicht bij elkaar te wachten in plaats van op 
1,5 meter afstand. En vrienden en familie konden we zonder beperkingen uitnodigen voor 
een barbecue. Het is bijna niet te vatten hoe hard onze wereld op korte tijd veranderd is. 

Maar er is hoop… 

De vaccinatiegraad in Berlaar blijft hoog en de noodzakelijke boosters komen eraan.

Het is aan onze regering om doorheen al de verschillende belangen elke keer opnieuw een 
verstandige route te vinden. Ik zeg maar gewoon open: dat is ook voor mij als burgemeester 
vaak een worsteling. Aan de ene kant leven we in een land waarin iedereen recht heeft op 
een eigen mening. Aan de andere kant hebben we met corona wel een groot probleem te 
pakken dat we alleen gezamenlijk kunnen oplossen. Onze ministers moeten steeds al die 
belangen tegen elkaar afwegen en best op basis van deskundige adviezen … 

Terwijl ik dit voorwoordje schrijf hoor ik op de radio dat de coronacijfers zakken! Oef  (x3)!

Moge intussen in Berlaar onze (nieuw) verlichte en pas gerenoveerde kerk wat warmte 
brengen in de donkere dagen. De schilders die volop in actie zijn maken er ook binnenin 
een pareltje van.

In deze kleurrijke kiosk leest u alvast dat het leven in Berlaar niet stil staat. Er wordt 
intussen ook koortsachtig gewerkt aan de St.-Pieterskerk, het fietspad Hemelshoek en 
de plannen voor een totaalrenovatie van onze centrale dorpskern en de bouw van een 
nieuwe sporthal. Dé uitdagingen in 2022…  

We hopen u, als het mag en kan, ergens in de loop van januari toch nog te kunnen uitnodigen 
op een gezonde en veilige nieuwjaarsdrink en te kunnen klinken op jullie gezondheid en 
op ‘t nief!

Prettige feesten en een gezond 2022!

 Je kunt altijd negatief doen, maar dat helpt je voor geen meter.
 Wie vandaag klaagt over gisteren maakt morgen niet veel beter. 

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
Tijdens de gemeenteraadszittingen van oktober en november 
werden onder andere onderstaande zaken beslist:

Principiële straatnaamgeving 
‘Theresia Vermeylenplein’
Op de raadszitting van 19 oktober 
gaven de raadsleden goedkeuring 
om het binnengebied tussen 
Stationsstraat en F.J. Houbenstraat 
de naam ‘Theresia Vermeylenplein’ 
te noemen.
Theresia Vermeylen was de 
stichtster van de Congregatie 
Zusters van Berlaar.
Het college van burgemeester en 
schepenen zal nu een openbaar 
onderzoek organiseren, waarna 
het dossier voor definitieve 
goedkeuring aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd.

Subsidieproject ‘Gemeentehuis 
in de wolken’ 
De coronacrisis zorgde ook bij 
gemeenten voor een versnelde 
digitalisering. De Vlaamse Regering 
wil dat extra stimuleren en aanmoe-
digen en trekt daarvoor 35 miljoen 
euro subsidies uit. Het doel van 

de subsidie is om projecten op 
te starten die het lokaal bestuur 
klantvriendelijker maken en 
burgers de kans bieden om hun 
overheidszaken digitaal te regelen.
De raad gaf in november 
goedkeuring om samen met 
gemeenten Schelle en Stabroek 
een subsidieaanvraag in te dienen 
voor het project ‘Gemeentehuis in 
de wolken’ voor een totaalbedrag 
van 148 697,20 euro. In dat project 
wordt verder aandacht besteed 
aan digitalisering, plaats- en 
tijdsonafhankelijk werken, draadloos 
werken, data in de cloud en hybride 
werk- en vergaderplekken.

Visienota ruimtelijke kwaliteit 
in Berlaar
In november werd de visienota 
‘Ruimtelijke kwaliteit in Berlaar’ 
goedgekeurd. Deze visienota 
vult het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan aan en bevat een 
kader waartegen omgevingsaan-
vragen getoetst kunnen worden. 
Concreet gaat het vaak over 
vragen om oudere, soms historisch 
waardevolle, ééngezinswoningen 
af te breken om plaats te maken 
voor meergezinswoningen en om 
projecten om te bouwen in tweede 
orde in vaak vrij omvangrijke 
binnengebieden.
Op die manier worden omgevings-
aanvragen op een uniforme manier 
met een gedragen visie behandeld.

  Je kan de raadszittingen  
(her)beluisteren via www.berlaar.be/ 

gemeenteraadbeluisteren.
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GOED OM WETENGOED OM WETEN

ZITDAGEN BURGEMEESTER
Je kan bij burgemeester Walter Horemans terecht tijdens vaste zitdagen in het 
gemeentehuis of in de gemeentelijke basisschool in Berlaar-Heikant.
- Berlaar-Heikant: maandagavond van 18 tot 18.45 uur
- Berlaar-Centrum: maandagavond van 19 tot 20 uur

Je kan ook een afspraak maken via 0478 29 37 77.

Opgelet: op maandag 3 januari 2022 en maandag 28 februari 2022 is er geen zitdag.

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 8 december afgesloten. 
Dat betekent dat wat je in deze editie leest ondertussen achterhaald kan zijn. Hou 
voor een actuele stand van zaken zeker de gemeentelijke communicatiekanalen 
in het oog. Neem bij twijfel gerust contact op met de gemeentelijke diensten via  
03 410 19 00 of info@berlaar.be.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten
21.9.2021 Silas De Beukeleer Segers
24.9.2021 Sofie Geudens

8.10.2021 Aloïs Soons

Huwelijken
1.10.2021 Youri Busschots en Ilse Van Rompay
2.10.2021 Arnout Jorissen en Indra Van Dessel

30.10.2021 Maxime Van Beylen en Katrien Van Acker

Overlijdens
2.10.2021 Theodora Nauwelaerts
11.10.2021 Willy Guldentops
27.10.2021 Patricia Daelemans
2.11.2021 Henri (Fons) De Ceuster
5.11.2021 Marcel De Vocht
8.11.2021 Julia De Smedt

15.11.2021 Clementina (zuster Tinne) Tonnelier
15.11.2021 Lodewijk Henderickx
15.11.2021 Reinhilde Huys
16.11.2021 José Vervoort
20.11.2021 Constant De Ryck

KERSTBOOMOPHALING
De gemeente verzorgt naar jaarlijkse gewoonte een ophaling van de 
gebruikte kerstbomen.

De gebruikte kerstbomen worden op volgende dagen opgehaald:
- maandag 10 januari 2022: Berlaar-Heikant
- dinsdag 11 januari 2022: Berlaar-Centrum & Gestel

Gelieve de bomen (zonder versiering of pot) vanaf 7 uur ’s morgens klaar te 
leggen langs de openbare weg.
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VRAAG ONLINE JE DOCUMENTEN AAN VIA HET 
WEBLOKET
Wil je jezelf een fysiek bezoekje aan de gemeentelijke diensten besparen? Neem dan een kijkje in het 
gemeentelijke webloket. Op die manier kan je al heel wat documenten bij het lokaal bestuur aanvragen en 
ontvangen.

Het webloket is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. In de meeste gevallen zal je aanvraag meteen digitaal 
verwerkt worden en kan je het document onmiddellijk opslaan en uitprinten. De documenten zijn 100% rechtsgeldig, 
zowel de geprinte als de digitale versie.

Hoe aanvragen?
1. Surf naar www.berlaar.be/webloket  
2. Duid aan wat je nodig hebt.
3. Meld je aan:

• met je identiteitskaart, pincode en een eID-kaartlezer, 
met een token of met de Itsme-app

• Je kan er ook voor kiezen om je niet aan te melden. 
In dat geval moet je je rijksregisternummer, naam 
en voornaam zelf invullen. Je kan dan kiezen om 
het document per post te laten bezorgen op je 
domicilieadres.

De meeste akten, attesten en uittreksels ontvang je 
onmiddellijk in je mailbox. Voor sommige uittreksels blijft 
een tussenkomst van de dienst Burgerzaken nodig. In dat 
geval ontvang je de documenten zo snel mogelijk.

Nieuw: ook je adreswijziging kan online doorgegeven worden!
Inwoners kunnen via het webloket voortaan ook online hun adreswijziging doorgeven. Na aanmelden worden de 
gezinsgegevens automatisch opgehaald, waardoor deze makkelijk mee verhuisd kunnen worden.

Via onder meer ‘Mijn Burgerprofiel’ zal je daarna op de hoogte gehouden worden van de status van je adreswijziging. 
Je ontvangt later wel nog een uitnodiging om het adres op je identiteitskaart te laten aanpassen. Dat moet wel nog 
fysiek, dus daarvoor is een afspraak bij de gemeentelijke diensten noodzakelijk. Om er één te maken, kan je ook terecht 
in het webloket.

Meer weten?  www.berlaar.be 

BOOSTERVACCINATIE
Het Overlegcomité van de federale regering besloot in het najaar van 2021 dat alle 18-plussers een 
boosterprik kunnen krijgen. Vaccinatiecentrum Pallieterland, dat in oktober verhuisde naar het stadion 
van Lierse, draait dan ook opnieuw op volle toeren.

Na het zorgpersoneel, de 65-plussers, mensen met 
immuniteitsproblemen en mensen die eerder een vaccin 
van Johnson & Johnson kregen, zijn alle anderen aan de 
beurt. Als inwoner krijg je daarvoor, net als bij de eerste 
vaccinatieronde, een uitnodiging als het zover is. 
 
De volgorde van uitnodigen wordt bepaald door de 
datum van je vorige prik en je leeftijd. Er dient in elk geval 
een tijdspanne te zijn van vier maanden na de tweede 
prik van AstraZeneca, zes maanden na de tweede prik 
van Pfizer of twee maanden na Johnson & Johnson. 
In vaccinatiecentrum Pallieterland krijgt iedereen een 
boosterprik van Pfizer of, en dat is nieuw, Moderna. De 
uitnodiging vermeldt welk vaccin je krijgt. Het doel is om 

tegen uiterlijk maart 2022 iedereen een boosterprik te 
hebben geven.

Na je boosterprik ontvang je een bijkomend certificaat. 
Meer info over het Covid-certificaat vind je op  
www.vlaanderen.be/covid-certificaat/. Voorlopig blijft het 
COVID-certificaat van je volledige basisvaccinatie geldig.

Deze informatie werd afgesloten op 1 december. 
Eventuele wijzigingen in de vaccinatiestrategie lees je 
op laatjevaccineren.be.

Info: www.vaccinatiecentrumpallieterland.be
tel. 03 8000 410  -  vaccinatiecentrum@lier.be
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BLOED GEVEN, DOET LEVEN
Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en verkeer je in goede gezondheid? Aarzel dan geen seconde en word donor. Ook 
na je 66ste mag je blijven doneren, op voorwaarde dat je laatste donatie niet langer dan 3 jaar geleden is en dat 
je de goedkeuring krijgt van de arts op de bloedinzameling. 

+ dinsdag 15 februari 
GBS De Stap
Pastorijstraat 60

+ maandag 21 februari 
GBS Berlaar-Heikant 
Aarschotsebaan 60

Telkens van 18u00 tot 20u30 

Kom 
bloed 
geven! 
Maak je afspraak via 
donorportaal.rodekruis.be 
of via het gratis nummer 
0800 777 00 

+ 
Rode Kruis 
Vlaanderen 

KERMISSEN EN AVONDFEEST IN 2022
In 2022 valt er weer heel wat te beleven in onze gemeente. Zo strijken viermaal per jaar de kermiskramen 
neer op verschillende locaties in Berlaar. Wil je niets missen? Noteer dan alvast volgende data in je agenda:

• van zondag 22 mei 2022 tot uiterlijk zondag 29 mei 2022: Meikermis in Berlaar-Centrum
• zaterdag 25 juni 2022: Avondfeest op en rondom het marktplein in Berlaar-Centrum
• van zaterdag 9 juli 2022 tot woensdag 13 juli 2022: Heikermis in Berlaar-Heikant
• van zaterdag 3 september 2022 tot dinsdag 6 september 2022: Septemberkermis in Berlaar-Centrum
• van zondag 2 oktober 2022 tot dinsdag 4 oktober 2022: Oktoberkermis in Berlaar-Station

©Kris Martlé
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RENOVATIEWERKEN SINT-PIETERSKERK IN 
LAATSTE FASE
In 2019 startte de restauratie van de Sint-Pieterskerk in Berlaar-Centrum. De voorziene doorlooptijd van 
deze werken bedroeg ongeveer twee jaar. De aannemer is ondertussen begonnen aan de laatste fase, 
waardoor alles in de loop van het voorjaar van 2022 afgerond kan worden.

Voor wie zijn blik naar het centrum van Berlaar richt, valt 
de Sint-Pieterskerk met een gerenoveerde buitenkant 
en opvallende dakpannen meteen op. Het gebouw is 
op die manier een niet te missen onderdeel van het 
Berlaarse dorpszicht.

Aan de buitenkant van de Sint-Pieterskerk zijn de werken 
vrijwel volledig afgerond, maar aan de binnenkant 
wordt er momenteel nog verder gewerkt. Momenteel 
ligt de focus daar op de schilderwerken, waardoor de 
kerk ook binnen een grondige opfrisbeurt krijgt. Na de 
schilderwerken moet het interieur nog opgekuist worden 
en moeten alle meubels en kunstwerken terug geplaatst 

worden. De werken aan de binnenkant vragen daardoor 
wel nog wat tijd, maar in de loop van het voorjaar van 
2022 zou de kerk opnieuw geopend kunnen worden.

Om de gerenoveerde kerk volop te laten schitteren, komt 
er buiten aan de kerk nog sfeerverlichting. Dat geeft het 
gebouw tijdens de avond een aureool van licht.

De restauratie van de Sint-Pieterskerk is in 2019 van 
start gegaan en kost in totaal 3,5 miljoen euro. Berlaar 
krijgt een Vlaamse subsidie van 1 823 923 euro voor 
de werken, het overige bedrag wordt betaald door 
kerkfabriek Sint-Pieter en de gemeente zelf.

Foto’s: Kris Martlé
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BLIJF OP DE HOOGTE
We trachten onze inwoners steeds zo goed mogelijk te informeren over de nieuwigheden 
in onze gemeente. Dit doet we voornamelijk via sociale media, digitale nieuwsbrieven en de 
gemeentelijke infobladen. 

Naast de infobladen ‘De Kiosk’ en ‘Den Balder’ sturen we nog via andere kanalen nieuws en weetjes over de gemeente 
uit. Op onze sociale netwerken verschijnt zo informatie van de verschillende gemeentelijke diensten. Ze vormen een 
nuttige aanvulling op alle andere communicatiekanalen. De verhoogde online bereikbaarheid maakt het bovendien 
mogelijk om de dialoog tussen bevolking en gemeentebestuur te verbeteren.

De Facebookpagina  kan je steeds raadplegen via www.facebook.com/gemeenteberlaar (ook als je zelf niet actief bent 
op sociale media en dus geen account hebt), op Instagram zijn we te vinden via @gemeenteberlaar. Om echt helemaal 
op de hoogte te blijven van het gemeentelijke nieuws, kan je jezelf ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief via het 
mini-formulier op onze website. Surf naar www.berlaar.be/nieuwsbrief om je hiervoor aan te melden.

IN MEMORIAM: JET DE LAET
Met veel verdriet vernamen wij eind november het overlijden van Jet De Laet. Jet was een gewaardeerde werknemer 
en collega van onze buitenschoolse kinderopvang Roefels die recent op pensioen gegaan was.

De medewerkers en kinderen van Roefels zullen Jet blijven herinneren door de passie waarmee ze zich keer op keer 
inzette om onze kinderen een fijne en warme tijd te bezorgen. Jet was betrokken, dat voelde je ook enorm als collega.
Het is triest om zo kort na haar pensioen afscheid te moeten nemen. De herinnering aan haar warmte, optimisme en 
zorg blijven in onze gedachten.

Het lokaal bestuur wenst haar familie en iedereen die haar moet missen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

Jet De Laet (tweede van rechts) met het team van BKO Roefels.
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JEUGD & ONDERWIJS

BERLAAR INVESTEERT IN 
ONTSPANNINGSMOGELIJKHEDEN VOOR 
JONGEREN
Het basketbalveldje en het skateterrein achter sporthal ’t Stapveld werden dit najaar grondig onder 
handen genomen. Zo werden verschillende skatetoestellen vervangen en kreeg het basketbalveld een 
opvallende nieuwe ondergrond. In totaal gaat het om een investering van 45 000 euro.

Jongeren hebben nood aan plekken waar ze samen kunnen zijn. Dat merkten we ook tijdens de voorbije coronaperiode. 
Het pleintje achter sporthal ’t Stapveld is voor hen een fijne, veilige ontmoetingsplaats waar ze elkaar in de open lucht 
kunnen ontmoeten. Deze plek werd daarom de afgelopen maanden grondig vernieuwd.

Concreet werd er onder meer 
een nieuwe asfaltlaag voorzien 
en werden de verschillende 
skatetoestellen gerenoveerd en 
vervangen. Skaters kunnen zich 
daardoor weer helemaal uitleven. 
Het aangrenzende basketbalveld 
kreeg tot slot een opvallende 
grondschildering en veldmarkering 
voor basketbalwedstrijden van 5 
tegen 5 en 3 tegen 3. 

Berlaar wil blijven investeren in 
buitenruimtes voor jongeren en 
zal deze lijn ook in 2022 verder 
doortrekken.

TAALLESSEN SPAANS
In het voorjaar organiseren de dienst Vrije Tijd en de bibliotheek opnieuw een reeks taallessen 
Spaans. In 10 sessies leer je de beginselen van de Spaanse taal.

De lessenreeks heeft beginners als doelgroep. Om 
de lessen vlot te laten verlopen, is het belangrijk 
dat de cursisten een evenwaardig niveau hebben. 
De lesgeefster zal daarom op 20 januari eerst een 
kennismakingsgesprek voeren met elke geïnteresseerde. 
Je moet je hiervoor inschrijven aan het onthaal van het 
gemeentehuis, het uur van jouw gesprek wordt dan 
meegedeeld.

De lessen duren anderhalf uur (9 tot 10.30 uur) en vinden 
plaats in de bibliotheek (Dorpsstraat 84).  We komen 
samen op maandagvoormiddag 24 januari, 31 januari, 
7 februari, 14 februari, 21 februari, 28 februari, 7 maart, 
14 maart, 21 maart en 28 maart. Het inschrijvingsgeld  
(20 euro) betaal je bij de start van de eerste les. Wie 
recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, betaalt 
10 euro.

Nieuw: vakantiespaans 
In 5 lessen leer je een basis Spaans om je op reis te 
behelpen. Volgende onderwerpen komen aan bod: 
kennismaken, winkelen, naar de dokter, wegvragen en 
andere mobiliteitsproblemen, op restaurant. De focus 
ligt bij deze cursus op spreken en begrijpen.

De lessen duren anderhalf uur (20 tot 21.30 uur) en 
vinden telkens plaats op maandagavond: 25 april, 
2 mei, 9 mei, 16 mei en 23 mei. Voor deze lessen is 
geen intakegesprek voorzien. De kostprijs is 10 euro 
en die betaal je bij inschrijving via onze website  
(www.berlaar.be/inschrijven). Mensen die recht hebben 
op een verhoogde tegemoetkoming betalen 5 euro.

Meer weten?
vrijetijd@berlaar.be, 03 410 19 00 of 
www.berlaar.be/taallessen 
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PODIUMACADEMIE LIER DOET JE 
WEGDROMEN TIJDENS HET LEERLINGEN- EN 
LERAARSCONCERT
De Podiumacademie Lier in Berlaar organiseert 
op zondag 20 februari 2022 het jaarlijkse 
leerlingen- en leraarsconcert. Iedereen is om 
10.30 uur van harte welkom in de refter van 
gemeentelijke basisschool De Stap.

Leerlingen en leerkrachten brengen tijdens het 
concert diverse muziekstukken. Een echte aanrader 
om het jonge en Berlaarse muzikale talent eens aan 
het werk te horen.

De toegang is gratis, iedereen is welkom!

ONDERSTEUNING VOOR HANDELAARS 
DANKZIJ ‘WIN GRATIS WINKELPLEZIER’-ACTIE
De coronacrisis heeft een grote impact gehad op iedereen, maar vooral de lokale handel kreeg zware 
klappen. Als lokaal bestuur willen we hen ondersteunen en de verhoging van de koopkracht van onze 
inwoners stimuleren. Daarom kan je in januari weer deelnemen aan de actie ‘Win gratis winkelplezier’.

Wie tussen 29 december 2021 en 1 februari 2022 een aankoop doet in één van de 
deelnemende winkels, kan zijn of haar persoonlijke contactgegevens op de achterkant 
van z’n kassabon achterlaten en deponeren in één van de drie geluksboxen op 
het Marktplein, Stationsplein of Kardinaal Cardijnplein. Zo maak je kans om het 
aankoopbedrag dat op die bon staat, terug te winnen.

Iedere woensdag worden enkele winnende kassabonnen uit de geluksboxen 
getrokken. De trekking wordt verdergezet tot het totaalbedrag van 2000 euro per 
week bereikt is.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en krijgen hun aankoopbedrag 
terugbetaald in de vorm van Berlaarbonnen (maximum 100 euro/deelnemer).

Meer weten? 
www.berlaar.be/wingratiswinkelplezier

LOKALE ECONOMIE WAARDIG

©Katrien Hendrickx
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SPORT & CULTUUR

BERLAARHOF GENOMINEERD VOOR 
ERFGOEDPRIJS 2021
Met de aankoop van het Berlaarhof en de bijhorende 
tuin investeerde het lokaal bestuur de afgelopen 
jaren in het gemeentelijke erfgoed. Het gebouw werd 
een warme thuis voor VillaVip Berlaar, de tuin doet 
voortaan dienst als openbaar park. De provincie 
Antwerpen beloonde deze inspanningen met een 
nominatie voor de Erfgoedprijs 2021.

Het kasteel Berlaarhof werd gebouwd in de tweede helft 
van de negentiende eeuw, maar kreeg haar huidige vorm 
in 1901. In 2018 kocht de gemeente het kasteel en het 
achterliggende park van twee hectare. Het kasteel kreeg 
een maatschappelijke invulling met het woonconcept 
‘VillaVip’, een innovatief kleinschalig woonconcept voor 
mensen met een beperking.

Bij de renovatie van het gebouw werden zoveel mogelijk 
bestaande structuren behouden en werd het pand 
opgedeeld in een zorgwoning en een woning voor een 
zorgkoppel. De zorgwoning bestaat uit een majestueuze 
inkomhal en een grote keuken in de voormalige living. 
Het voormalige salon met aansluitende ruimte werd 
helemaal opengetrokken tot een ruime leefruimte met 
hobbyhoek en een prachtig zicht op het park. Verdeeld 
over de verschillende verdiepingen werden er tien kamers 
ingericht en vier ruime moderne badkamers voorzien.

De tuin doet, dankzij ondersteuning van Kempens 
Landschap en de provincie Antwerpen, dienst als 
openbaar park. Iedereen kan er terecht om te wandelen, 
te spelen, te zitten of te picknicken.

Het project werd beloond met een nominatie voor de 
Erfgoedprijs 2021. De overwinning ging uiteindelijk naar 
een ander project, maar de nominatie op zich is al een 
blijk van waardering voor de inspanningen die geleverd 
werden.

WINTERWANDELEN IN DE KEMPEN
Zet je wandelschoenen al maar klaar, want ook dit jaar organiseren Pallieterland 2.0 en Kempens 
Karakter opnieuw een reeks fijne winterwandelingen doorheen de natuur! 

Van november 2021 tot maart 2022 staan er 10 wandelingen op het 
programma in 10 Kempense gemeenten. Een handige programmabrochure 
bundelt alle praktische gegevens. Je haalt hem gratis op aan het onthaal 
van het gemeentehuis of kan hem downloaden op de gemeentelijke 
website.

Coronaveilig wandelen in Berlaar en Bevel 
Op zondag 6 februari kan je deelnemen aan de wandeling in Berlaar en 
Bevel. De wandeling leidt je dit jaar langs de prachtige landschappen van 
de Kempische Netevallei. Omarm de rust op onze trage wegen, idyllische 
onverharde paadjes die je wegnemen van de hedendaagse drukte en als 
levend erfgoed een stukje van de dorpsgeschiedenis vertellen.

Vertrekken kan tussen 8 en 15 uur aan sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 
62). Je kan kiezen uit afstanden van 6 km, 10 km en 15 km. De langste 
afstand is er één voor de geoefende wandelaar, aangepast schoeisel is 
daar zeker nodig.

Meer weten? 
vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00  
www.berlaar.be/winterwandelen2022 
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WONEN & WELZIJN

SNEEUW- EN IJZELBESTRIJDING
Bij sneeuwval en ijzel ben je als burger verplicht om de stoep voor je huis 
over een breedte van minimum 1,50 meter sneeuw- en ijsvrij te maken.

De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op 
de rijweg gegooid worden. Rioolkolken en straatgoten moeten vrij blijven.

In straten en op pleinen waar geen voetpad is aangelegd, wordt er 1,5 meter 
gemeten vanaf de gevel of de rooilijn.
Oudere of mindervalide inwoners die dit zelf niet kunnen, kunnen een 
behulpzame buur inschakelen of mogen hiervoor de klusjesdienst van de sociale 
dienst contacteren via 03 410 19 00.

Het lokaal bestuur zorgt voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de openbare 
weg. Ze doen dat op aangeven van het KMI en de lokale politie. Daarbij wordt 
eerst prioriteit gegeven aan de belangrijkste verbindingswegen en fietspaden. 

BE-ALERT, METEEN VERWITTIGD BIJ EEN 
NOODSITUATIE
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat je verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kunnen de 
hulpdiensten een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Ook lokale 
besturen gebruiken het systeem, je ontvangt van hen berichten van algemeen belang.

Om de berichten te kunnen ontvangen, moet je jezelf 
inschrijven. Dat kan op www.be-alert.be en is volledig 
gratis. 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.

De federale overheid schakelde BE-Alert de afgelopen 
maanden in om de bevolking te informeren over de 
coronamaatregelen. En ook Berlaar heeft BE-Alert hier 
recent voor gebruikt. Zo stuurden we iedereen die 
ingeschreven was een bericht met meer informatie 
over de verdeling van de Berlaarse mondmaskers, de 
aanwezigheid van de wolf in onze gemeente en namen 
we deel aan de nationale testcampagne.

VERKEER & VEILIGHEID
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MILIEU

VERGROEN JE (VOOR)TUIN
Steeds meer oppervlakte wordt verhard. De ruimte wordt dan ingenomen door gebouwen, wegen 
en parkeerterreinen, maar ook tuinen en voortuinen kleuren steeds vaker grijs door één of meerdere 
verhardingen. Het lokaal bestuur wil de inwoners daarom oproepen om (voor)tuinen te vergroenen.

Een groene (voor)tuin heeft heel wat voordelen. Planten en bomen vangen regenwater op en in de zomer koelen ze de 
lucht rond je huis. Groene voortuinen dragen zo bij in ons streven naar een klimaatneutrale gemeente, maar ze maken 
de buurt ook prettiger, levendiger en gezonder om te wonen.

Omdat elke vierkante meter voortuin die onthard kan worden hulp 
biedt bij het aanvullen van de grondwaterreserves en vele kleintjes 
één groot maken, wil het lokaal bestuur van Berlaar de komende jaren 
inzetten op de vergroening van voortuinen.

Denk, vooraleer je start met de heraanleg van je (voor)tuin, sowieso 
na of verharding écht nodig is. Verharding is vaak een grote kost en 
bovendien mag je niet altijd zomaar zonder vergunning verharden. 
Neem daarom bij vragen steeds contact op met de dienst Omgeving 
van het lokaal bestuur: 03 410 19 00 of omgeving@berlaar.be. Zo kan je 
vermijden dat je later met onaangename verrassingen geconfronteerd 
wordt.

In de regel kunnen namelijk alleen strikt noodzakelijke toegangen 
zonder vergunning verhard worden. Het gaat dan om een pad naar de 
voordeur (maximaal 1,5 meter breed) en een garage of verhardingen 
die fungeren als onoverdekte parking in geval van ontbreken van een 
garage of carport (maximaal 3 meter breed).

Meer weten?
www.berlaar.be/vergroenjevoortuin

HELP JIJ DE PAD OP PAD?
Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders naar hun 
voortplantingsplaats. De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten oversteken. Om te 
voorkomen dat ze tijdens hun tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we hen een handje bij 
het oversteken.

In de winter verblijven amfibieën niet in het water, maar 
houden ze een winterslaap verstopt onder bladeren en 
takken of in de grond. Hun biologische wekker loopt af na 
de eerste buien met temperaturen hoger dan 7 graden. 
Bij duisternis in combinatie met hoge vochtigheid kruipen 
de dieren uit hun schuilplaats en trekken ze instinctief 
naar beken en poelen om zich voort te planten.

Oversteek
Tijdens die tocht moeten ze vaak een straat of weg 
oversteken. De padden en kikkers lopen daarbij 
een groot risico om overreden te worden, maar ook 
salamanders eindigen vaak als verkeersslachtoffer. 
Met de paddenoverzetactie wil onze gemeente dat 
helpen vermijden. Langs diverse wegen plaatsen we 
lage afsluitingen waardoor amfibieën de weg niet op 
kunnen en opgevangen worden in ingegraven emmers. 
Vrijwilligers maken die emmers tweemaal per dag leeg, 

brengen de inhoud veilig over de weg en laten de 
amfibieën vrij in de natuur. Vorig jaar werden er op deze 
manier bijna 800 diertjes overgezet en mogelijk gered 
van de dood.

Wil jij dat de padden veilig op hun bestemming geraken? 
Laat het weten via milieu@berlaar.be of 03 410 19 00. 
De milieudienst neemt dan contact met je op voor 
bijkomende informatie.
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CREËER JE EIGEN MOESTUIN MET 
START TO TUINHIER
In samenwerking met Tuinhier, de vereniging voor tuinliefhebbers, lanceert de milieudienst van het lokaal 
bestuur een gratis zesdelige lessenreeks Start to Tuinhier. Je leert er meer over ecologisch tuinieren en 
komt stapsgewijs te weten hoe je een prachtige, eetbare tuin kan creëren.

Lesgever van dienst is Eddy Vets. Eddy is zelf 
gepassioneerd door het moestuingebeuren en 
tracht deze passie door te geven aan anderen door 
de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en 
milieubewust tuinieren te bevorderen. Hijzelf geeft het 
voorbeeld en haalt zijn groenten uit eigen tuin: gezond, 
onbespoten, vers en smakelijk! De sessies vinden 
telkens plaats op dinsdagavond in het zaaltje van de 
bibliotheek (Dorpsstraat 84).

Eerste les uitgesteld naar 2022
De eerste les van Start to Tuinhier stond gepland op  
7 december, maar gezien de huidige besmettingscijfers 
heeft het lokaal bestuur in samenspraak met de 
organisatie beslist om deze te verplaatsen naar januari 
2022. Wie de workshops graag wil bijwonen maar nog 
niet ingeschreven was, kan dus nog aansluiten. Dat doe 
je door een mail te sturen naar milieu@berlaar.be.

Meer weten? 
www.berlaar.be/tuinhier

BESPAAR (HUIS)DIEREN EEN 
OORVERDOVEND NIEUWJAAR!
Op 31 december wuiven we 2021 uit en vieren we de 
start van 2022. Als lokaal bestuur willen we oproepen 
om daarbij dit jaar geen vuurwerk af te steken.

Voor sommigen volstaan enkele klinkende champagneglazen 
om het nieuwe jaar sfeervol in te zetten, voor anderen hoort 
daar helaas traditioneel ook vuurwerk bij. Vuurwerk zorgt bij 
heel veel dieren echter voor heel wat ongemak. De knallen en 
de felle lichtflitsen doen hen behoorlijk schrikken. Ze geraken 
daardoor zowel het noorden als hun baasjes kwijt. Soms zelfs 
voorgoed: elk jaar sterven er dieren aan de gevolgen van 
vuurwerk.

Bovendien gebeuren er elk jaar ook heel wat ongelukken 
met eindejaarsvuurwerk. De coronajaren waren mentaal 
al erg zwaar, zeker voor de zorgsector. Slachtoffers van 
eindejaarsvuurwerk hopen we hen tijdens de komende 
jaarwisseling te besparen.

Als lokaal bestuur vragen we daarom om geen vuurwerk 
af te steken tijdens de jaarwisseling. Je voorkomt zo heel 
wat dierenleed en kan de vrijgekomen tijd aan je gezin en 
vrienden wijden! Wens je toch een lichtspektakel, kies dan 
voor een alternatief: stil vuurwerk. De dieren, je buurt en je 
gemeente zullen je daar dankbaar voor zijn!

Bespaar je huisdier
een oorverdovend
nieuwjaar.

WWW.OMGEVINGVLAANDEREN.BE/DIERENWELZIJN
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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
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
Op afspraak

BRANDWEER
Europees noodnummer: 112
Noodnummer bij noodweer: 1722
Post Berlaar: 015 28 02 80 

FERM HUISHOUDHULP (DIENSTENCHEQUE-
ONDERNEMING)
tel. 070 22 33 41
Openingsuren:
Woensdag van 9 uur tot 13 uur in de bibliotheek (Dorpsstraat 84)
Of op afspraak
www.samenferm.be

STEKR
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 info@stekr.be
www.stekr.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE
Tel. 015 23 87 78 of mmc@heist-op-den-berg.be
Bereikbaar elke werkdag (behalve woensdag) van 9 tot 11 uur

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 1733 - 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
Schrijf je in op onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief 
via www.berlaar.be/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 Stefaan Lambrechts
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 Willy Beullens
GSM 0499 92 21 74 – willy.beullens@berlaar.be
Schepen Nadine Boekaerts (BCSD-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@berlaar.be
Ingeborg Van Hoof – 03 482 37 81 – 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@berlaar.be 
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@berlaar.be
Wim Kelber – 0474 27 88 11 –  wim.kelber@berlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@berlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@berlaar.be
Hanne Cuypers – 0474 65 09 63 – hanne.cuypers@berlaar.be
Nathan Rijnders – 0475 22 09 70 – nathan.rijnders@berlaar.be
Leen Vervoort – 0496 13 08 01 – leen.vervoort@berlaar.be
Guy Staes – 0498 42 47 63 – guy.staes@berlaar.be 
Thomas Wellens – 0492 09 82 13 – thomas.wellens@berlaar.be
Brend Van Ransbeeck – 0474 48 17 40 – brend.vanransbeeck@berlaar.be
Miguel Vissers – miguel.vissers@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be
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