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Beste burgers van Berlaar,

Al heeft elk seizoen z’n eigen charme, de lente zorgt ervoor dat het leven in een 
landelijke gemeente als de onze telkens weer ontwaakt. Het eerste lentezonnetje 
doet alles en iedereen weer opfleuren.

We ruilen de donkere wintermaanden stilaan in voor frisse geluiden, tuinen en 
landschappen in bloei en een voorjaar boordevol verbindende activiteiten. En dat merk 
je zonder twijfel ook in deze nieuwe editie van De Kiosk.

Als bestuur hebben we namelijk de ambitie uitgesproken om Berlaar ook de komende 
jaren landelijk en groen te houden. Met 11 500 nieuwe bomen, één voor elk van jullie 
Berlaarnaars, willen we onze toekomst letterlijk zuurstof geven. Bomen zorgen voor 
een betere luchtkwaliteit, bieden afkoeling op warme dagen en dragen bij aan de 
biodiversiteit. Die biodiversiteit willen we verder bewaken door ons ook om de padden 
te bekommeren. Tijdens de eerste zachte voorjaarsavonden trekken enkele vrijwilligers 
op … pad … om de diertjes de straat over te helpen.

De compostmeesters maken zich intussen op voor de eerste lentesnoei. Zij helpen je 
graag op weg door je voorraad snoeihout gratis te verhakselen. Maak er gebruik van, 
maar wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt!

Deze lente zullen ook enkele werken zich stelselmatig meer ontpoppen. In mei hopen 
we je een knap gerestaureerde kiosk te mogen voorstellen en ook op het Kardinaal 
Cardijnplein in Berlaar-Heikant is de meeste overlast bijna achter de rug. De kasseien 
vullen er langzamerhand het plein, tegen de zomer is alles klaar. Heikermis kan zo 
zonder problemen op een gloednieuw plein plaatsvinden!

In de Pastorijstraat starten we eind maart dan weer met de wegeniswerken. Doorgaand 
verkeer zal een jaartje moeten omrijden. Niet leuk, maar helaas zijn dat de eieren die 
we moeten breken om tot een heerlijke pannenkoek te komen.

We wensen je alleszins veel leesplezier en denk eraan: de zon kan z’n licht over ons 
doen schijnen, maar jullie zijn het die onze gemeente doen stralen!

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van december en januari nam onder andere 
onderstaande beslissingen:

Overeenkomst van bruikleen 
Jeugdhuis Den Bokal
In de zitting van december keurde 
de raad unaniem een nieuwe 
overeenkomst van bruikleen voor 
Jeugdhuis Den Bokal goed. In 
die overeenkomst stelt het lokaal 
bestuur het bijgebouw aan de 
woning in Pastorijstraat 25 ter 
beschikking zodat het jeugdhuis er 
zijn werking in kan organiseren.
De vorige overeenkomst liep 
tot 31 december 2019, door de 
vernieuwing kan het jeugdhuis de 
activiteiten verder zetten.

Principiële straatnaamgeving 
‘Mussenhof’ 
In de Nachtegaalstraat werd 
een zijstraat aangelegd die leidt 
naar een nieuwe verkaveling. De 
raadsleden besloten in december 
unaniem akkoord te gaan met  
een eerste principiële naamgeving 
voor deze nieuwe straat. Omdat 
vele straten in de onmiddellijke 

omgeving de naam van een 
vogelsoort dragen, geniet de 
benaming ‘Mussenhof’ de voorkeur.
Het college van burgemeester 
en schepenen zal hierrond een 
openbaar onderzoek organiseren, 
waarna het dossier ter definitieve 
goedkeuring op de gemeenteraad 
komt.

Goedkeuring vergunnings-
reglement doorgang zone 
Hertstraat
De Pastorijstraat wordt door 
infrastructuurwerken meer dan een 
jaar afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Dat heeft een grote 
impact op het verkeer in Berlaar. 

Er wordt een omleiding ingevoerd 
via Itegembaan, Heibergstraat en 
Bevelsesteenweg.
De Hertstraat bevindt zich echter 
langs deze omleidingsroute en het 
gevaar bestaat dat het verkeer 
de omleiding via deze weg wil 
verkorten. Helaas is de Hertstraat 
niet geschikt om deze bijkomende 
verkeersstromen op te vangen. Zo 
zijn er geen voet- of fietspaden om 
ruimte te voorzien voor de zwakke 
weggebruiker.
De gemeenteraad besloot daarom 
unaniem een vergunnings-
reglement goed te keuren om 
tijdens de werken doorgaand 
verkeer in de Hertstraat te weren 
en op de officiële omleidingsroute 
te houden. Meer informatie hierover 
wordt nog bekend gemaakt.

 

  Volg de gemeenteraad 
online via www.berlaar.be/

gemeenteraadbeluisteren.

©Eddy Wellens
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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 6 april en maandag 13 april is er geen zitdag.

BEWONERSAANTAL STIJGT OPNIEUW
Berlaar sloot 2019 af met 11 658 inwoners. Dat zijn er maar liefst 132 meer dan in 2018. Onze gemeente kent 
daardoor al 31 jaar een stijgende evolutie in bewonersaantal.

Er waren in 2019 meer geboorten dan in 2018 (17 meer geboorten) en er is een grote groei aan aankomsten (bewoners 
die naar Berlaar verhuisden): waar dat in 2018 nog 668 mensen waren, waren dat er in 2019 wel 755! Hetzelfde gold 
gelukkig niet voor de overlijdens. Dat cijfer valt terug van 107 naar 105. Het bevolkingscijfer steeg daardoor afgelopen 
jaar tot 11 658 inwoners. De cijfers bevestigen de trend van de afgelopen jaren dat het aangenaam wonen is in Berlaar. 
Ons bevolkingscijfer is sinds 1988 namelijk elk jaar gestegen.

Er stapten afgelopen jaar 49 koppels in het huwelijksbootje, hetzelfde aantal als in 2018. Het aantal echtscheidingen 
steeg echter van 16 naar 25.

 Mannen Vrouwen Totaal
Geboorten 58 52 110
Aankomsten 378 377 755
Totaal inschrijvingen 436 429 865

Overlijdens 40 67 107
Vertrekkers 303 318 621
Totaal afvoeringen 343 385 728
 

Bevolking op 31.12.2019 5 780 5 878 11 658

SLUITINGSDAGEN
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het Sociaal Huis zijn gesloten op:

• maandag 13 april 2020 (Paasmaandag)
• vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid)

Maak een afspraak!
Onze diensten werken 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. 
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AKTEN BESCHIKBAAR VIA MIJN DOSSIER
Vanaf heden kan je met je identiteitskaart via het elektronische loket van ‘Mijn Dossier’ 
toegang krijgen tot jouw akten van de burgerlijke stand. Dit kan op dezelfde manier als de 
bevolkingsattesten en bespaart je een verplaatsing naar het gemeentehuis. 

‘Mijn Dossier’ is de toepassing waarmee je je persoonlijk dossier in het Rijksregister kan raadplegen. Eerder kon je er al:  
• je in het Rijksregister geregistreerde gegevens nakijken,
• fouten signaleren,
• je contactgegevens meedelen,
• controleren welke instanties je persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden,
• elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar je je ook bevindt.

De akten van de burgerlijke stand die beschikbaar zijn in de toepassing ‘Mijn Dossier’ zijn de akten die opgemaakt zijn 
sinds 31 maart 2019, welke de lanceringsdatum van de Databank voor de akten van de Burgerlijke Stand (DABS) is.

Voor de akten die vóór 31 maart 2019 opgesteld waren, kunnen de burgers zich wenden tot hun gemeente van 
woonplaats of de gemeente van het feit. 

SCHRIJF JE NU IN VOOR HET AVONDFEEST 2020
Op de laatste zaterdag van juni organiseert gemeente Berlaar haar 43ste Avondfeest op en 
rond het marktplein. Om ook deze editie te doen slagen, zijn we op zoek naar lokale handelaars 
en verenigingen die er die avond samen met ons één groot feest van willen maken.

Het Avondfeest is een soort braderij waar Berlaarse handelaars en verenigingen de bezoekers verwennen met hapjes 
en drank, koopwaar en informatie. Er zijn ook steeds verschillende optredens van Berlaarse verenigingen, oude 
ambachten, straatanimatie en enkele kermiskramen.

In 2020 vindt het Avondfeest plaats op zaterdag 27 juni 2020. Nieuw 
dit jaar is dat er geen inschrijvingsavond meer zal plaatsvinden. Het is 
dan ook heel belangrijk om tijdig je deelnameformulier binnen te brengen 
in het gemeentehuis of dit door te mailen naar markt@berlaar.be. Het 
blanco inschrijvingsformulier vind je terug op de gemeentelijke website  
(www.berlaar.be). Inschrijven kan nog tot en met maandag 20 april, 
de deelname is volledig gratis. Wél moet je zelf zorgen voor een tent 
of een andere constructie, zodat het Avondfeest voor jou in alle 
weersomstandigheden kan doorgaan.

Let op: op het Avondfeest worden enkel Berlaarse verenigingen, 
Berlaarse zelfstandigen en oude ambachten toegelaten. Iedereen 
die tijdig ingeschreven is voor het Avondfeest, ontvangt later nog 
een uitnodiging voor een infoavond waar alle praktische zaken zullen 
besproken worden.

Meer weten?
Dienst Lokale Economie - markt@berlaar.be of 03 410 19 00

AANWERVINGEN BIJ HET GEMEENTEBESTUUR
Jannick Roothooft werd aange-
worven als tijdelijk administratief 
medewerker ter ondersteuning van 
de diensten Burgerzaken, Ruimte en 
Financiën vanaf 1 december 2019.

Tinne Gijsbrechts werd aangeworven 
als halftijds begeleider buitenschoolse 
kinderopvang met een contract van 
onbepaalde duur vanaf 6 januari 2020.

Tom Royberghs, Glenn Steyaert en 
Wim Van Reusel werden aangesteld 
als voltijds technieker Dv met een 
contract van onbepaalde duur vanaf  
1 januari 2020.
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BERLAAR TREKT DE KAART VAN DE DUURZAAMHEID 
IN MEERJARENPLANNING 2020-2025
In de zitting van 17 december 2019 keurde de Berlaarse gemeenteraad de meerjarenplanning 2020-2025 
goed. Die planning omvat voor het eerst een gemeenschappelijke begroting voor gemeente en OCMW 
samen en werd volledig gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De Berlaarse raadsleden hebben in december de meerjarenplanning van de nieuwe legislatuur besproken en goed-
gekeurd. Dat is voor de eerste keer één voor gemeente en OCMW samen. De voorbije jaren werkten beide instanties 
nog met een apart budget, maar sinds de integratie kiest het bestuur voor een verenigde aanpak. Een bijkomende 
nieuwigheid is dat het thema Duurzaamheid als een rode draad door het hele beleidsplan loopt. We hebben onze 
doelstellingen gestructureerd aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Als lokaal bestuur horen we 
een voortrekkersrol te spelen en houden we die doelen dus steeds voor ogen.

Meerjarenplanning

Een belangrijk gegeven bij de opmaak van de meerjarenplanning is de autofinancieringsmarge. Die is voor de volgende 
zes jaren positief.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
284 626,40 740 389,16 533 687,71 279 893,33 155 266,55 295 010,44

(bedragen in euro)

Exploitatie uitgaven 2020
 
Het exploitatiebudget (dagelijkse uitgaven en inkomsten) heeft in 2020 een positief saldo van 457 852 50 euro. 
De verdeling van de uitgaven (16 648 941,30 euro)  is als volgt:

• Goederen en diensten  5 000 353,92 euro
• Lonen 8 553 005,78 euro
• Hulpverlening OCMW  656 984,00 euro
• Werkingssubsidies  2 099 305,53 euro
• Andere operationele uitgaven  32 198,34 euro
• Financiële uitgaven  307 093,34 euro

Exploitatie ontvangsten 2020

De ontvangsten voor 2020 bedragen 17 106 793,80 euro.
De  voornaamste inkomsten zijn:

•  Ontvangsten uit de eigen werking 715 118,43 euro
• Onroerende voorheffing  3 603 057,07 euro
• Personenbelasting  3 909 530,36 euro
• Andere belastingen en boetes  1 067 686,91 euro
• Gemeentefonds  2 859 411,00 euro
• Algemene subsidies Vlaamse overheid  652 657,62 euro
• Specifieke werkingssubsidies  2 958 341,40 euro
• Financiële ontvangsten  63 278,78 euro

Het exploitatiebudget is structureel in evenwicht. De inbreng van 
Vlaanderen, tussenkomst in de responsabiliseringsbijdragen en het 
Open Ruimtefonds, hebben ons hierbij geholpen. De ingeschreven 
ontvangsten staan in onderstaande tabel.

BERLAAR 2020 2021 2022 2023 2024
Responsabiliseringsbijdrage 60459 82494 126836 182001 216890
Open Ruimtefonds 61996 128332 199236 274946 355711

(bedragen in euro)
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De dotatie aan het OCMW valt weg omdat er nu één gezamenlijke meerjarenplanning werd opgemaakt voor gemeente 
en OCMW. De dotatie aan de politie daalt met ongeveer 130 000 euro naar 1 160 265 euro. In het verleden werden 
namelijk reserves opgebouwd die nu gebruikt kunnen worden.

De dotatie aan brandweerzone Rivierenland voor 2020 steeg spectaculair van 420 430 euro (in 2019) naar 588 674 euro 
(in 2020). Binnen de brandweerzone werd overeengekomen om gesprekken te starten over hoe we de brandweerkost 
kunnen verminderen. Indien we daar niet tot een akkoord komen, geldt de regel dat die bijdrage aangerekend wordt 
volgens de regels van het Koninklijk Besluit. Op basis van die parameters werd voor de jaren 2021 e.v. 502 000 euro 
ingeschreven als bijdrage van Berlaar.

De Zusters van Berlaar, Heilig Hart van Maria Berlaar, willen een dienstencentrum voor senioren oprichten. Het lokaal 
bestuur zal dit ondersteunen en voorziet vanaf 2021 jaarlijks een subsidie van 30 000 euro.

Verder tekende het bestuur ook in op het aanbod van Fluvius: ‘Licht als dienst’. Tegen 2030 moet de openbare 
verlichting van Berlaar volledig veranderd zijn in ledverlichting.

Hiervoor werden volgende bedragen in de exploitatie ingeschreven: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025
49 505 49 505 81 800 81 800 81 800 108 999

(bedragen in euro)

Stilstaan is achteruitgaan, Berlaar trekt dan ook de kaart van de investeringen

Er werd ongeveer 43 miljoen euro aan investeringen ingeschreven. We verwachten daarbij ongeveer 11 miljoen euro 
aan subsidiebedragen.

Hieronder sommen we kort de voornaamste investeringen op:

INVESTERINGEN 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Realisatie sportmasterplan 251 000 281 000 4 502 500 3 001 000 1 000 1 000
Masterplan spelen 45 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Jeugdhuis 300 000
Renovatie BKO Heikant 60 000 300 000 250 000
Openbare verlichting omzetten naar led 200 000 100 000 100 000
NAC 1 800 000 4 073 365 3 573 365
Multifunctionele ruimte 500 000
Investeringssubsidie Dagopvang Kloosterhof 200 000
Onderhoud en herstelling gebouwen 625 000 87 500 3 000 3 000 3 000 23 000
Optimalisatie van het wagenpark 230 753 125 000 25 000 25 375
Onderhoud wegen en herstellingen 932 000 285 000 285 000 285 000 285 045 285 090
Fietspad Hemelshoek, N10 - studiebureau  
voor fietspad Itegembaan/Smidstraat

2 198 500 975 000 752 800 1 924 300

Pastorijstraat - Kerkomgeving - Markt 1 247 000 1 136 000 2 500 1 312 000 1 312 000
Opknappen Park Berlaarhof 120 000
Restauratie St. Pieterskerk 2 036 000 1 311 500 415 000
Aanleg speelplekken 105 000 150 000
Investeringssubsidie KLJ - fanfare Heikant 300 000
Informatica 140 775 111 526 29 109 59 521 56 891 54 147
Aankoop gronden/huizen - opportuniteiten 1 400 000 400 000
Uitbreiding geboortebos 30 000
Restauratie dodenhuisje kerkhof centrum 50 000
Columbariumnissen 25 000
Inrichting hondenweide Ebroek 120 000
Buitengewoon onderhoud onderwijs 120 000 64 500

(bedragen in euro)
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GITTE EN TOM, HET ZORGKOPPEL VAN 
VILLAVIP BERLAAR 
Het Berlaarhof wordt weldra de nieuwe thuis voor Gitte Van Hove, Tom Bouwen en hun twee kinderen, 
Giel en Cas. Zij worden het zorgkoppel voor tien personen met een beperking en zullen er samen met hen 
bouwen aan een warme, gelukkige thuis.

Sinds januari wordt het Berlaarhof voorbereid op de nieuwe invulling die het zal krijgen. De 
vroegere woonst van operazanger Ernest Van Dijck wordt een VillaVip: een hedendaagse en 
kleinschalige woning waar 10 volwassenen met een beperking gaan samenwonen met een 
zorgkoppel. 

VillaWat?

In een VillaVip is het in de eerste plaats gezellig vertoeven. De bewoners leven er volgens hun eigen ritme, interesses 
en passies. Samen met het zorgkoppel bouwen ze er aan een gezellige thuis. Gitte en Tom uit Berlaar zullen er hun 
intrek nemen als zorgkoppel, samen met hun zonen Giel en Cas.

“We zetten met 20 jaar ervaring en heel veel goesting in op kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg op maat van de 
bewoners en hun familie. Kleinschalig wonen waar ruimte en tijd is om actief naar elkaar te luisteren. Individuele 
mogelijkheden en voorkeuren vormen de basis om inclusief wonen, werken en dagbesteding uit te bouwen. We gaan 
samen op zoek naar bewondering en zingeving in de authentieke en groene omgeving van het Berlaarhof.”

De opening van VillaVip Berlaar is voorzien in het najaar van 2020. Wie interesse heeft als kandidaat-bewoner 
kan steeds contact opnemen via berlaar@villavip.be of 0476 45 30 19.
Op zaterdag 7 maart zijn kandidaat-bewoners ook hartelijk welkom op een infomoment. Dat start om 10 uur in 
OC Ballaer (Markt 27).

Meer weten?
www.villavip.be 
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BERLAAR BOUWT 
In Berlaar wordt er hard gewerkt aan de toekomst. Omdat er verscheidene projecten tegelijk lopen, geven 
we je graag een stand van zaken mee.

Pastorijstraat
Eind maart starten de wegeniswerken in de Pastorijstraat. 
Dat betekent dat de rijbaan vanaf dan terug onderbroken 
wordt en dat doorgaand verkeer de omleiding via 
Itegembaan, Heibergstraat en Bevelsesteenweg zal 
moeten volgen.

De werken starten in een eerste fase in de Ballaarweg 
en vervolgen daarna hun weg via de Pastorijstraat naar 
de sporthal. Tijdens de werken wordt er een alternatieve 
route voor fietsers voorzien via de trage weg tussen 
sporthal ’t Stapveld en de Constant Verhulststraat. De 
Zusters van Berlaar geven bij de start en het einde van 
de school ook de toestemming om via het poortje over 
hun domein (WZC Kloosterhof) naar de Sollevelden te 
fietsen.
De meest actuele informatie over deze werken kan je 
vinden op www.berlaar.be/pastorijstraat.

Kardinaal Cardijnplein
Berlaar maakt al ruime tijd werk van de opwaardering 

van Berlaar-Heikant. Zo werd enkele jaren geleden de 
gemeentelijke basisschool vernieuwd, werd de Sint-
Rumolduskerk onder handen genomen, komt er een 
sociaal woonproject aan klooster Maricolen en steekt 
het lokaal bestuur ook de pastorij en het park achter de 
kerk in het nieuw.

Na werken in de Melkouwensteenweg en de 
Heideroosstraat wordt er sinds januari gewerkt op het 
Kardinaal Cardijnplein. Daar wordt vanaf nu het wegdek 
vernieuwd, door de oude kasseien af te zagen en te 
hergebruiken. Het plein krijgt zo een moderne, frisse 
uitstraling en moet eind mei klaar zijn. 

Parkeren blijft mogelijk op het nieuwe plein, maar bij de 
herinrichting zijn er wel 14 parkeerplaatsen minder. Op 
wandelafstand van het plein, in de Melkouwensteenweg, 
werd echter een nieuwe parkeerstrook voorzien. Op 
het plein werd, naast enkele groene elementen en 
een aantal zitmogelijkheden, ook een laadpaal voor 
elektrische voertuigen geplaatst.

OP ZOEK NAAR KINDEROPVANG?
Dan helpt het Loket Kinderopvang Berlaar, partner van het Huis van het Kind, je graag op weg. Het 
loket staat je niet alleen bij in je zoektocht naar kinderopvang, maar biedt ook hulp bij je aanmelding en 
andere vragen.

Je kan het loket bereiken via info@loketkinderopvangberlaar.be, 0490 57 65 06 of 
www.loketkinderopvangberlaar.be.

RESTAURATIEWERKEN KIOSK VAN START
Het lokaal bestuur startte begin februari met de restauratie van de kiosk op het Berlaarse 
dorpsplein. Een gespecialiseerde restauratiefirma neemt er onder meer het dak, het metselwerk 
en de elektriciteit grondig onder handen. Op die manier moet het monument weer de grandeur 
van vroeger krijgen.

Het lokaal bestuur gaf eerder al aan de komende jaren een 
aantal authentieke stukjes in Berlaar te willen opfrissen. Toen 
enige tijd geleden enkele dakleien van de kiosk afbraken, 
besloot het bestuur dan ook niet alleen het dak te herstellen 
maar meteen werk te maken van een volledige restauratie.

De kiosk wordt de komende maanden van dak tot voet 
aangepakt. Zo wordt het metselwerk en de elektriciteit 
vernieuwd, maar houden we ook rekening met de evenementen 
die er gebruik van maken. De drie ijzeren balustrades worden 
licht aangepast zodat deze eenvoudiger weggenomen en 
teruggeplaatst kunnen worden.

De totale kostprijs van de restauratie bedraagt ongeveer 92 000 euro (incl. btw). De vernieuwde kiosk zal in mei klaar 
zijn, zodat hij in de zomer opnieuw kan stralen op ons marktplein.



10  I  De Kiosk - maart - april 2020

SPEELPLEINZOMER 
2020
Van maandag 6 juli tot vrijdag 28 augustus staat 
er weer een enthousiaste bende monitoren klaar 
om kinderen tussen 5 en 15 jaar een onvergetelijke 
vakantie te bezorgen op speelterrein Kriebels. 

Om hieraan deel te nemen, betaal je 4 euro per dag 
en 2 euro voor een halve dag. Voor uitstappen gelden 
er extra kosten. De prijs verschilt en hangt af van de 
geplande activiteit. 

Vooraf registreren is noodzakelijk!

Hoe registreren en inschrijven?
Inschrijven kan elke dag van de zomervakantie van 8.30 
tot 9.30 uur. Dat kan sinds vorig jaar ook online, maar 
wie graag ter plekke betaalt kan nog steeds contant  
betalen op het speelplein zelf.
Online inschrijven doe je via het inschrijvingsprogramma 
op www.berlaar.be/inschrijven.

Het speelplein blijft open tot 17 uur, je kan je kind(eren) 
komen afhalen tussen 16 en 17 uur. Voor en na het 
speelplein kan je bij BKO Roefels terecht.

Opgelet! Op dinsdag 21 juli is Speelplein Kriebels 
gesloten.

Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1a, 2590 Berlaar. Aan de 
kerk ga je richting CKG Kinderland en daar kan je de pijl 
naar het speelplein vinden. 

Meer info?  
Dienst Vrije Tijd – 03 410 19 00 of 
www.berlaar.be/speelplein-kriebels

KOM MEE BUITEN SPELEN TIJDENS 
BUITENSPEELDAG
Op woensdag 22 april neemt Berlaar weer deel aan de Buitenspeeldag. Reserveer dus alvast de 
woensdag na de paasvakantie om samen met je vriendjes en vriendinnetjes buiten te gaan spelen.

Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Al voor de 13de 
keer op rij kan je een hele woensdagnamiddag buiten 
ravotten en sporten. Op televisie is er alleszins niets te 
zien, die gaan een hele namiddag op zwart. Je hebt dus 
geen enkel excuus om die dag binnen te blijven!

Ook in Berlaar valt er weer heel wat te ontdekken. 
Zowel in Berlaar-Centrum als in Berlaar-Heikant zal er 
een plein omgetoverd worden tot een speelparadijs. 

Wat je precies mag verwachten, is nog een verrassing 
en verneem je in de volgende edities van Den Balder of 
op onze website. Trommel je klasgenootjes, vriendjes, 
buurjongens en -meisjes alvast op om er op woensdag 
22 april een spetterend avontuur van te maken.

Meer weten?
Dienst Vrije Tijd – vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00

CIRCUS PIPO KOMT 
NAAR BERLAAR
Het Belgische Circus Pipo komt naar Berlaar! Van 
woensdag 18 tot en met zondag 22 maart 2020 
brengt het gezelschap je een heerlijke mix van 
puur traditioneel circus en unieke, wervelende 
sensaties!

In de verwarmde circustent achter sporthal t’ Stapveld 
(Pastorijstraat 62) brengt het circusgezelschap een 
indrukwekkende, nieuwe show voor het hele gezin. 
Gedurende 2 keer 45 minuten kan je lachen met de 
clowns en genieten van lucht- en grondacrobaten, 
jongleurs, hoelahoep- en diabolo-acts, dierendressuur 
(honden, papegaaien en pony’s) en meer. Plezier en 
sensatie voor jong en oud! 

Meer weten?
circuspipo.wordpress.com. 
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PAASFEEST OP DE 
WEKELIJKSE MARKT
Op woensdag 8 april 2020 krijgt Berlaar bezoek van de immer 
vrolijke paashaas! Tussen 9 en 12 uur huppelt hij rond op de 
wekelijkse markt. 

Natuurlijk komt hij niet met lege handen en brengt hij lekkere chocolade 
eitjes mee voor jong en oud. Het lokaal bestuur trakteert op z’n beurt 
iedereen op lekkere chocolademelk. Voor de kinderen is er een leuke 
paaszoektocht over het hele traject van de markt.

De paaszoektocht is een activiteit voor kinderen tussen 2 en 12 jaar, 
die plaatsvindt op de markt in het kader van de ‘Week van de Jeugd’. 
Om 10, 11 en 12 uur worden er telkens hoofdprijzen verloot onder de 
deelnemers van het voorbije uur.

Meer weten? markt@berlaar.be of 03 410 19 00

SCHRIJF JE IN VOOR WEEK VAN DE JEUGD
Tijdens de eerste week van de paasvakantie is het weer de ‘Week van de Jeugd’ in Berlaar. Vanaf zondag 
5 april tot en met vrijdag 10 april staan er een heleboel leuke activiteiten op het programma.

Vorig jaar kon je deelnemen aan een brede waaier van activiteiten: timmeren, bloemschikken, paardrijden, karten, 
dansen, toneelspelen, hondengewenning en nog veel meer. Wat er dit jaar op het programma staat? Dat kom je te 
weten op de gemeentelijke website!

Schrijf je nu reeds in
Om deel te nemen aan de ‘Week van de Jeugd’ moet je 
jezelf vooraf inschrijven. Dat kan vanaf dinsdag 17 maart 
om 17.30 uur via de gemeentelijke webshop of aan het 
onthaal van het gemeentehuis. 

Kom je in aanmerking voor een tussenkomst? 
Dan kan je terecht bij de Sociale Dienst (Zomerstraat 22, 
03 410 19 00 of info@berlaar.be).

Meer weten?
Dienst Vrije Tijd – vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00
www.berlaar.be/wvdj

HELP JIJ LARZ?
Ben jij de toffe vrijwilliger die met Larz kan komen spelen in Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 
(Pastorijstraat 60, 2590 Berlaar)?

“Hallo, ik ben Larz. Ik ben 7 jaar en heb het syndroom 
van Down. Ik zoek iemand die op woensdagnamiddag 
en tijdens vakantiedagen met mij spelletjes speelt, mij 
bijstaat en mij helpt om vriendjes te maken. Een beurtrol 
met verschillende vrijwilligers is daarbij zeker ook een 
optie. Ik speel graag met water en vind het hilarisch als 
wieltjes ronddraaien. Mijn grootste talent is knuffelen!”
Ben jij die geëngageerde vrijwilliger die woensdag-
namiddag en/of vakantiedagen wil vrijhouden voor Larz? 

Je maakt een enorm verschil en bezorgt een kind een 
onvergetelijke tijd.

Neem contact op met de mama of papa van Larz  
(0497 86 14 30) of rechtstreeks met BKO Roefels  
(03 482 08 08). Zij bezorgen je graag meer informatie en 
details.

Hopelijk tot snel! 
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5/3  -  Infocafé voor mantelzorgers: Mantelzorger 
voor een persoon met (jong)dementie 
Organisator: Samana provincie Antwerpen 
14 – 16 uur - WZC Kloosterhof (Sollevelden 5A) - gratis 
03 221 95 70 - inschrijvingen.antwerpen@samana.be

5/3 en 23/4  -  Workshop babymassage
Organisator: Christelijke Mutualiteit 
19  21 uur - Consultatiebureau K&P (einde Dokter Van 
Der Borghtstraat) - gratis 
014 40 35 45 - Gezondheidsbevordering.amt@cm.be

7/3, 14/3, 28/3, 4/4, 18/4 en 25/4  -  Nordic Walking
Organisator: Femma Berlaar-Centrum
Averegten - gratis - 0384 22 51 18

12/3  -  Namiddagwandelingen
Organisator: Femma Berlaar-Centrum
13.30 - 15 uur - Op verschillende locaties in Berlaar - 
gratis - 0474 65 09 68

22/3 Ontbijtpakketten aan huis geleverd
Organisator: Femma Berlaar-Centrum
7.30 - 10 uur - OC Ballaer - 03 482 14 72

18 - 22/3  -  Circus Pipo  
Organisator: Circus Pipo 15 – 17 uur
18 - 20 uur - Sporthal ’t Stapveld (Pastorijstraat 62)
10 euro - 0486 440589 - circuspipobelgium@hotmail.com

8/3, 15/3, 22/3 en 29/3  -  Wintersnoei fruitbomen in 
‘t Hutteke 
Organisator: Natuurpunt De Wielewaal
9 - 12 uur - Natuurpuntboomgaard Fertlarelei (helemaal 
achteraan)
0494372644 - joris.vandyck1974@gmail.com

30/3  -  Bloemschikken 
Organisator: Femma Berlaar-Centrum
19.30 - 22.30 uur - Parochiezaal Berkenhof
femma.berlaarcentrum@gmail.com 

3/4  -  5de Heikanste KVLV Quiz 
Organisator: KVLV Berlaar-Heikant 
20 uur - zaal Familia (Aarschotsebaan 105) 
15 euro/ploeg (max. 5 deelnemers)
0476 73 08 25 - svenlaurens@gmail.com

7/4  -  Lentefeest 
Organisator: Femma Berlaar-Centrum 
19 uur - OC Ballaer (Markt 27)
03 366 13 00

Wil jouw vereniging ook een activiteit promoten in 
De Kiosk? Dan kan je jouw evenement voor voor voor 
20 maart 2020 invullen in de activiteitenkalender. 
Dat doe je via www.uitinvlaanderen.be. Wij nemen 
deze kalender vervolgens over in De Kiosk.

ACTIVITEITENKALENDER

HELP DE PAD DE STRAAT OVER
Kikkers, salamanders en padden houden hun winterslaap meestal niet in het water. Ze verstoppen zich 
onder bladeren, tussen takken of in de grond. Tijdens de eerste zachte voorjaarsavonden en bij een 
hoge vochtigheidsgraad gaat hun biologische wekker af en bewegen ze zich instinctief richting beken en 
poelen. Om die te bereiken moeten ze vaak erg drukke wegen oversteken …

En daar licht het gevaar op de loer! Tijdens hun tocht over 
de baan vallen er helaas veel verkeersslachtoffers. Om dit 
zoveel mogelijk te vermijden en amfibieën veilig de straat 
over te helpen, organiseert het bestuur opnieuw een 
paddenoverzetactie.

Via speciale schermen worden de diertjes richting 
ingegraven emmers geleid. Daar begint vervolgens de 
taak van de vrijwilligers. Zij gaan ’s avonds vanaf 19.30 uur 

en ’s morgens voor zonsopgang, op pad om de amfibieën 
uit de emmers te nemen en naar de overkant van het 
straat te brengen. 

Je hoeft hiervoor zeker niet dagelijks op pad te gaan. 
Samen met de andere vrijwilligers wordt er een beurtrol 
afgesproken, zo kunnen we rekening houden met wie 
wanneer kan. Wel wordt verwacht dat je je belofte nakomt 
en je de emmers op het afgesproken moment gaat ledigen. 
De amfibieën mogen er namelijk niet te lang inblijven, want 
spijtig genoeg zijn ze ook een geliefkoosde prooi voor 
eksters en kraaien.

Zie je het niet zitten om effectief mee de padden, kikkers 
en salamanders de straat over te laten steken? Ook dan 
kan je ons helpen door locaties waar je de diertjes aantreft 
door te geven aan de dienst Milieu. 

Meer weten?
Dienst Milieu – mileu@berlaar.be of 03 410 19 00

MILIEU
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COMPOSTMEESTERS MAKEN ZICH OP VOOR 
DE LENTESNOEI
Voor de compostmeesters lijkt het nog alsof het gisteren was, toch is het alweer van oktober geleden 
dat ze met hun hakselaars in de straten te zien en te horen waren. In april kan je de takkenscharen en 
boomzagen weer bovenhalen voor de lentesnoei.

Snoeien doet groeien
De compostmeesters helpen je graag een handje. 
Zij komen op zaterdag 25 april, van 8 tot 18 uur, het 
snoeihout gratis bij je thuis verhakselen. Zo hoef je de 
gesnoeide takken niet naar het containerpark te doen, 
maar kan je de versnipperde resten hergebruiken als 
bodembedekker in je tuin. Om de verhakseldag vlot 
te laten verlopen, dien je de snoeiresten in dezelfde 
richting te stapelen en in busseltjes te binden (niet met 
ijzerdraad!). Wanneer je voor het eerst deelneemt, zal 
een compostmeester je een week voor de hakseldag een 
bezoekje brengen om het te verhakselen materiaal te 
bekijken en raad te geven voor een correcte opstapeling.

Méér dan 10 m³ per locatie is om organisatorische 
redenen niet mogelijk. Het is tevens belangrijk dat de 
snoeiresten vlot bereikbaar zijn en zich niet in reeds half-
gecomposteerde toestand bevinden. Slecht gestapelde 
of halfvergane hopen worden niet verhakseld.

Inschrijven kan tot vrijdag 10 april door onderstaand 
formulier aan het onthaal in het gemeentehuis te 
bezorgen. Je kan je gegevens ook via mail doorsturen 
naar milieu@berlaar.be. De eerste 60 inschrijvers worden 
zeker bediend, in zoverre de snoeiresten netjes zijn 
gestapeld. Latere inschrijvers worden op een wachtlijst 
geplaatst en in functie van beschikbare tijd nog bediend.

Meer info?
Kijk op www.berlaar.be/houtverhakseldag of 
bel 03 410 19 00.

MILIEU

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ondergetekende, (naam + voornaam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wonende te Berlaar, (adres)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

of adres te Berlaar waar wordt verhakseld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefoonnummer :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

wenst deel te nemen aan de houtverhakseldag van zaterdag 25 april 2020 en verklaart dat het verhakselde hout 
enkel voor privé-doeleinden zal worden aangewend.

HET TE VERHAKSELEN HOUT LIGT :         TEGEN DE STRAAT                 IN DE TUIN.

DE HOEVEELHEID SNOEIHOUT BEDRAAGT ONGEVEER  . . . . . . . . .  m³ (max 10 m³).

Berlaar, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2020.    Handtekening,
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LOKAAL BESTUUR WIL MET ‘BLOEIEND BERLAAR’  
EEN BOOM VOOR ELKE INWONER
Het lokaal bestuur van Berlaar wil ook de komende jaren het landelijke 
en groene karakter van de gemeente blijven bewaren. De campagne 
‘Bloeiend Berlaar’ moet daarom deze bestuursperiode voor 11 500 nieuwe 
bomen zorgen, één voor elke Berlaarnaar. Met 1 280 extra boompjes op een 
domein aan de Gestelbeek werd alvast de eerste stap richting die ambitie gezet.

Bomen dragen bij aan de leefbaarheid van een dorp. 
Ze geven een gemeente zuurstof. Niet alleen letterlijk, 
maar ook door de invulling die ze aan openbare ruimtes 
geven, de afkoeling die ze kunnen bieden tijdens warme 
dagen en de biodiversiteit waarvoor ze zorgen. Het 
streven naar meer bomen is bovendien een belangrijke 
maatregel voor klimaatadaptatie in het tweede 
Burgemeestersconvenant. Als lokaal bestuur zetten we 
daar graag mee onze schouders onder.

Een boom voor elke Berlaarnaar 
De campagne ‘Bloeiend Berlaar’ heeft als doelstelling 
de gemeente groen en landelijk te houden. Eén van de 
speerpunten in die campagne is de ambitie om tegen 
2024 zo’n 11 500 extra bomen in Berlaar aan te planten. 
Eén boom voor elke inwoner, dus. Maar het is niet de 
bedoeling dat het lokaal bestuur die bomen allemaal zelf 

plant. Een deel van de bomen voorzien we op openbaar 
domein, voor het andere deel rekenen we onder meer op 
onze inwoners. Het streven naar een betere luchtkwaliteit 
en maatregelen tegen de klimaatopwarming zijn zaken 
waar we samen moeten aan werken.

Het lokaal bestuur wil die ambitie de komende maanden 
en jaren kracht bij zetten door acties te organiseren 
waarbij ook burgers bomen kunnen aanplanten. 
Inwoners kunnen intussen wel al locaties voor eventuele 
plantacties voorstellen via milieu@berlaar.be en mogen 
het gemeentebestuur contacteren wanneer ze zelf een 
plantactie doen.

Meer weten?
Dienst Milieu, 03 410 19 00 of milieu@berlaar.be

BOMEN KAPPEN? ENKEL MET VERGUNNING.
Wist je dat een boom in onze streken op één seizoen gemiddeld 2,6 kg CO2 uit de lucht haalt? 
En dat één enkele boom een gelijkaardig koelingseffect als de airco van twee doorsnee 
huishoudens heeft?

Bomen zijn fantastische wezens. Ze verbeteren de 
luchtkwaliteit (halen fijn stof uit de lucht), beschermen 
ons tegen de gevolgen van klimaatopwarming 
(droogte, hitte en overstromingen) en zijn goed voor de 
biodiversiteit. Daarnaast produceren ze lekker en vers 
fruit en voedzame noten. Bomen zijn goed voor onze 
gezondheid en bevorderen ons geluksgevoel.

Het behouden van onze bomen is dan ook een absolute 
prioriteit. Onze gemeente voert een actief beleid om ze te 
sparen. Zo hebben we een gemeentelijk kapreglement: 

voor het vellen van een boom met een omtrek van 50 
cm (gemeten op 1 meter hoogte) heb je een verplichte 
kapvergunning nodig. Heb je een vergunning verkregen? 
In de meeste gevallen wordt dan de heraanplant van 
een nieuwe hoogstammige boom opgelegd. Die bomen 
dienen opnieuw te worden geplant in het eerstvolgende 
plantseizoen. 

Meer weten? 
Dienst Milieu – 03 410 19 00 of milieu@berlaar.be 
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GEEN HONDENPOEP OP DE STOEP!
Heel wat huishoudens nemen een hond in huis. De trouwe viervoeters groeien al snel uit tot 
een volwaardig extra gezinslid en krijgen de nodige zorg en aandacht. Helaas kan een hond ook 
voor heel wat wrevel in de buurt zorgen, als zijn baasje zijn plicht niet nakomt.

Hondenpoep is voor vele mensen een bron van ergernis. Niemand wil een hoopje op z’n stoep zien liggen of aan z’n 
schoen voelen kleven. Hoewel deze overlast makkelijk vermeden kan worden, stellen we vast dat sommige buurten de 
laatste tijd fel geplaagd worden door hondenpoep.
 
Je hond en jij blijven absoluut welkom in deze buurten, maar we willen iedereen erop wijzen dat 
het GAS-reglement de begeleider van een hond verplicht om de uitwerpselen van z’n hond 
onmiddellijk te verwijderen. Bij een wandeling met je hond moet je daarom steeds een plastic 
zakje bij je hebben. Dat deponeer je daarna in één van de vuilnisbakken voor hondenpoep die 
je in onze gemeente kan vinden. Alleen zo kunnen we de openbare ruimte proper houden.

We stellen op sommige plaatsen helaas ook misbruik van de vuilnisbakjes voor hondenpoep 
vast. De vuilbakjes zijn geen stortplaatsen. We houden zulke situaties dan ook nauwlettend in 
het oog. Als het misbruik blijft duren, kan dat resulteren in maatregelen (zoals het wegnemen 
van het vuilbakje).

VERKEER & VEILIGHEID

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE 
NOODPLANNINGSCOÖRDINATOR
Veiligheid is een kerntaak van elke overheid. Daarom moet elke stad of gemeente beschikken over een 
persoon die deze materie beheerst en er dagdagelijks mee aan de slag gaat: de noodplanningscoördinator. 
Vanaf 1 januari 2020 delen Lier, Heist-op-den-Berg, Berlaar en Nijlen een intergemeentelijke 
noodplanningscoördinator. 

Wat doet een noodplanningscoördinator? 
Het takenpakket is tweeledig: een preventief en curatief luik. 

Tijdens het preventieve luik probeert de coördinator ongelukken of rampen te voorkomen 
en bereidt de verschillende gemeenten voor op eventuele incidenten. Het curatieve luik 
betreft het beheren van een incident of crisissituatie. De noodplanningscoördinator is 
24u/7d oproep-/inzetbaar wanneer er zich een incident voordoet.

De coördinator doet dit uiteraard niet alleen. Samen met de burgemeester (als hoofd van 
de openbare veiligheid), de brandweer, medische diensten, politie en lokale diensten wordt 
er op regelmatige tijdstippen overleg georganiseerd om bovenstaande onderwerpen te 
behandelen. 

TOON JE INTERESSE VOOR EEN JOB BIJ DE POLITIE? 
De politiezones Lier, Berlaar-Nijlen, Heist-op-den-Berg en BoDuKaP organiseren op zaterdag 7 maart 2020 een 
Jobinfodag in het politiekantoor van Sint-Katelijne-Waver (Berlaarbaan 227). Wie een boeiende en afwisselende job 
bij de Politie wel ziet zitten is welkom van 14 uur tot 17 uur. 

Wat te verwachten?
Je krijgt die dag tekst en uitleg over de selectieproeven, de opleiding, de carrièremogelijkheden 
en het salaris. Enkele politieambtenaren met verschillende achtergronden zullen ook hun 
ervaringen met je delen. 

Meer weten? www.politie.be/5361

Noodplanningscoördinator 
Laurein Vranckx
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VERHOOG DE 
VEILIGHEID IN JE 
BUURT
Draag jij je buurt een warm hart toe? Wens je deel 
uit te maken van een bestaand BIN of mee aan de 
kar te trekken om een nieuwe BIN op te richten?

BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk, een platform 
van buurtbewoners in samenwerking met de lokale 
politie binnen een bepaald gebied. Ze houden elkaar op 
de hoogte van wat er in de buurt gebeurt. BIN is echter 
geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. 

Het doel van een BIN is om het veiligheidsgevoel te 
verhogen, het sociaal buurtgevoel te bevorderen en 
preventieve maatregelen aan te moedigen door middel 
van uitwisselen van informatie. 

Overtuigd? Surf dan naar www.politie.be/5361 en schrijf 
je in via het online toetredingsformulier. 

Meer weten?
PZ.BerlaarNijlen.BIN@Police.Belgium.eu. 

GEZOCHT: 
GEMACHTIGDE 
OPZICHTERS
Aan het begin en einde van de schooldag is 
het ontzettend druk in de omgeving rond de 
schoolpoort. Gemachtigde opzichters zorgen er op 
die momenten voor dat kinderen veilig de straat 
kunnen oversteken en zonder gevaar de schoolpoort 
kunnen bereiken. Beschik je over wat vrije tijd en wil 
je bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer? Dan 
is deze vrijwilligersjob zeker iets voor jou! 

Help kinderen, scholieren en senioren veilig de 
straat oversteken
Scholen, jeugdverenigingen of rust -en verzorgings-
tehuizen kunnen één of meer leerkrachten of 
medewerkers inschrijven voor een opleiding tot 
gemachtigde opzichter. Je kan ook jezelf inschrijven 
voor de sessie van woensdag 4 maart 2020. Die gaat 
door in de Zomerstraat 26 (Rode Kruis - Berlaar).

Iedereen vanaf 18 jaar kan gemachtigde opzichter 
worden. De opleiding bestaat uit een theoretisch en 
praktisch gedeelte. De cursus is gratis en duurt ongeveer 
3 uur, van 14 tot 17 uur. 

Interesse? 
Schrijf je in via PZ.BerlaarNijlen@police.belgium.eu 
met vermelding van je naam, geboortedatum, adres, 
telefoonnummer en naam van je organisatie.

ONS DORP GEEFT
Wist je dat slechts 3% van de Vlamingen bloed-, 
plasma- of bloedplaatjes geeft? In Berlaar is 
3,82% van de inwoners donor. Daarmee zit onze 
gemeente al boven het gemiddelde, maar het 
kan nog beter! Samen kunnen we Rode Kruis-
Vlaanderen helpen om tegen eind dit jaar het 
aantal donoren in Vlaanderen op te trekken naar 
4%. Laat zien dat we een vrijgevige gemeente zijn 
en word ook donor. Want ‘Ons dorp geeft’.

Meer weten?
www.berlaar.be/nieuws/ons-dorp-geeft
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WONEN & WELZIJN

IEDEREEN VERDIENT VAKANTIE!
Wist je dat vakantie een recht is? Toch kan één Vlaming op vijf zich geen weekje vakantie veroorloven. 
Nochtans geeft vakantie je een duwtje in de rug zodat je er weer tegenaan kan. Het bevordert je 
gezondheid, versterkt je familiebanden en vergroot je sociale netwerk. Bovendien sta je na een vakantie 
positiever in het leven en heb je meer zelfvertrouwen.

Daarom wil Steunpunt Vakantieparticipatie iedereen 
de kans geven om op vakantie of daguitstap te gaan. 
Ze richten zich met het initiatief “Iedereen Verdient 
Vakantie” op personen en gezinnen in armoede die, 
vanwege allerlei drempels, niet van een vakantie kunnen 
genieten. Wil je alleen op vakantie, met het hele gezin of 
met vrienden? Wil je op groepsvakantie, op daguitstap 
of vier je liever vakantie in een jeugdherberg? Er is voor 
ieder wat wils!

Voor wie? 
“Iedereen Verdient Vakantie” is er voor mensen - wonend 
in Vlaanderen of Brussel - die om financiële redenen of 

bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap 
kunnen, zoals mensen met een laag inkomen, met een 
verhoogde tegemoetkoming, in schuldbemiddeling, 
enzovoort.

Hoe aanvragen?
Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, neem dan 
contact op met de sociale dienst van het lokaal bestuur. 
Zij werken als sociale organisatie al jaren actief samen 
met Steunpunt Vakantieparticipatie en kunnen je dus 
helpen bij het zoeken naar een uitstap of vakantie naar 
jouw keuze. Ze kunnen ook zorgen voor de reservatie.
Het grote aanbod van daguitstappen en vakanties kan 
je vinden:
• op de website www.iedereenverdientvakantie.be;
• in de brochures die ter inzage liggen bij de sociale 

dienst van het lokaal bestuur.

Tip: Je kunt samen met de maatschappelijk werker 
nagaan of de vakantiebestemming ook met het 
openbaar vervoer bereikbaar is.

Meer weten?
Zomerstraat 22, 2590 Berlaar
www.berlaar.be/iedereenverdientvakantie

STEUNPRIJS VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Elk jaar reikt de gemeente Berlaar een steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking uit. 
Organiseer je een project voor ontwikkelingssamenwerking voor de derde of de vierde wereld 
of werk je mee aan zo’n project? Bekijk dan onderstaande voorwaarden. Kom je in aanmerking? 
Stel je kandidaat of neem contact op met de gemeente.

Voorwaarden?
1. De maatschappelijke zetel van de vereniging dient 

gevestigd te zijn in Berlaar, of de natuurlijke persoon 
dient ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters 
van Berlaar.

2. De natuurlijke persoon of vereniging mag geen 
winstgevend doel nastreven met zijn project.

3. De activiteiten met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking mogen gesitueerd zijn 
tijdens het lopende werkjaar, maar afwijkingen hierop 
zijn mogelijk. 

4. De natuurlijke persoon of de vereniging dient zijn/haar 
project voldoende toe te lichten en te motiveren.

5. Na ontvangst van de steunprijs dient de vereniging 

of natuurlijke persoon een omschrijving van de 
activiteiten die met deze steunprijs werden bekostigd 
te bezorgen aan het gemeentebestuur.

6. Na ontvangst van de steunprijs kan een vereniging of 
natuurlijke persoon pas na vijf jaar terug in aanmerking 
komen om de steunprijs opnieuw te ontvangen.

7. Bij rampen (bijvoorbeeld natuurrampen) met grote 
menselijke impact kan het college van burgemeester 
en schepenen op advies van de gemeentelijke 
raad voor ontwikkelingssamenwerking uitzonderlijk 
beslissen om de steunprijs toe te kennen aan een 
hulporganisatie die hiervoor schriftelijk een aanvraag 
indient, rekening houdend met bovenvermelde criteria 
(uitgezonderd 1).
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WEES NIET GEK, DOE DE TEKENCHECK!
Een mooie, zonnige wandeling in de natuur, leuk toch? Maar… wat is dat kleine, zwarte vlekje op 
je been? Ieuw, een teek! Wat nu?

Teken zijn kleine spinachtige beestjes die bloed nodig hebben om zich te ontwikkelen en voort te planten. Eenmaal ze 
op je lichaam gekropen zijn, bijten ze zich vast. Daarom liggen ze op de loer in schaduwrijk hoog gras of op een struik, 
wachtend tot er een mens of dier passeert. De meeste teken zijn extra actief tussen maart en oktober. 

Controleer jezelf en anderen de dag zelf nog
Als een teek besmet is, kan je van z’n beet ziek worden. Hij kan namelijk de 
bacterie die verantwoordelijk is voor de ziekte van Lyme dragen! Controleer 
daarom steeds jezelf en anderen wanneer je in de natuur bent geweest. Kijk 
extra aandachtig naar de knieholtes, liezen, bilspleet, navel, haarlijn en oksels.

Verwijder een teek rustig en in één beweging
Hoe sneller de teek wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op besmetting. Let er 
op dat je de teek niet op de buik duwt of plat duwt. Gebruik geen ontsmettings-
alcohol, azijn, zeep, jodium of een ander product voordat je de teek verwijdert. 
Verbrand hem ook niet. Verwijder teken liefst met een tekenverwijderaar of een 
pincet met een fijne punt. Heb je echt niks bij de hand, dan kan je met scherpe 
nagels of een lus van een dun draadje ook de teek verwijderen.

Let de komende maand op symptomen
Noteer de datum en de plaats op je lichaam waar je de tekenbeet hebt gekregen. 
Merk je een groter wordende rode kring rond de plaats van de beet of symptomen 
die lijken op griep, raadpleeg dan meteen je (huis)arts. Zij kunnen de ziekte van 
Lyme behandelen met antibiotica. Registreer ook zeker je tekenbeet via tekennet.
be of via de app van TekenNet (Android/iPhone). Zo help je het onderzoek naar 
teken en tekenziekten vooruit. 
Lees op tekenbeten.be tips hoe je kan controleren op tekenbeten en hoe een 
teek te verwijderen.

Meer weten?
LOGO Mechelen - 015 43 63 66, info@logomechelen.be of www.logomechelen.be

Als er geen kandidaten zijn die voldoen aan de criteria 
1 tot en met 6, kan het college van burgemeester 
en schepenen beslissen, op basis van een 
gemotiveerd advies van de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking, om de steunprijs toe te 
kennen aan een NGO.

De steunprijs voor ontwikkelingssamenwerking wordt 
uitgereikt tijdens de Brunch met Reisverhalen op 
zondag 15 november 2020. Deze steunprijs bedraagt 
400 euro.

Aanvraag indienen?
Je kan je kandidatuur indienen tot en met zondag  
31 mei 2020  bij de gemeente. De inschrijvingen worden 
eerst beoordeeld door de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking. Die geeft een advies aan 
het college van burgemeester en schepenen.

Meer weten? 
Duurzame ontwikkeling, Nele Weuts, 03 410 19 00 of 
nele.weuts@berlaar.be



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: 015 28 02 80 

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
Tel. 015 23 87 78
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
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
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 Ingeborg Van Hoof
Tel. 03 482 37 81 – GSM 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@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
Willy Beullens  - 0475 41 05 80 – willy.beullens@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 – 0494 48 17 40 – brend.vanransbeeck@berlaar.be
Julie Cools – 015 70 02 32 – julie.cools@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be
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