
De zolder van de Sint-Pieterskerk biedt zicht op het 
marktplein in Berlaar-Centrum. © Kris Martlé

De Kiosk 
tweemaandelijks
informatieblad
jaargang 18 / 2021
editie 3 / mei • juni

in de kijker

De gele 
papiercontainer
Alles wat je moet weten over 
het nieuwe ophaalsysteem

in de kijker

Privacywijziging  
huisdierenchip
Vanaf 1 mei zijn je 
gegevens anoniem

in de kijker

KMO-zone De Hutten
Groen licht voor 
bedrijventerrein



2  I  De Kiosk - mei - juni 2021

Beste burgers van Berlaar,

De lente is volop in het land… De paasbloemen sieren de gerenoveerde kiosk. Gaat de 
zomer dan terug normaal worden? Een vraag die bij velen leeft vandaag. 

Uit de Berlaarse besmettingscijfers weten we dat jullie de maatregelen goed opvolgden, 
en daar wil ik iedereen voor bedanken. Makkelijk was dat zeker niet. Ook onze scholen en 
rustoorden deden enorme inspanningen.

Intussen draait het vaccinatiecentrum in Lier op volle toeren. Een huzarenstukje waar ook 
veel vrijwilligers uit onze gemeente aan meewerken. Duizendmaal dank daarvoor! Samen 
geraken we er immers door. De aanlevering van de noodzakelijke vaccins loopt intussen 
vlotter dan voorheen. Mocht je al gevaccineerd zijn: proficiat! 

We moeten er nu wel met z’n allen voor zorgen dat de besmettingscijfers laag blijven 
en het virus zich niet verder verspreidt. Een hele uitdaging, gezien de opmars van de 
besmettelijkere varianten rondom ons. Onze bezorgdheid dwingt ons daar af en toe nog 
tot bijkomende maatregelen. Dat is lastig, maar wel met het oog op uw bescherming en het 
gewone leven in het vooruitzicht. Hou dus nog even vol! 

Intussen staat Berlaar niet stil. De projecten draaien op volle toeren: restauratie kerk, 
heraanleg Pastorijstraat en kerkomgeving, rioleringsproject Varenweg en omgeving, een 
nieuwe Fietsostrade, aanleg fietspad Hemelshoek en fietspad N10 … 

We zijn ook gestart met een verdere denkoefening omtrent de  heraanleg van 
onze historische marktomgeving. Een digitaal toekomstcafé bracht meer dan 40 
geïnteresseerden samen die drie avonden mee nadachten over hoe onze dorpskern er 
tegen 2025 moet uitzien. Een denkoefening, maar vooral een hele uitdaging! 

Maar nu eerst duimen 👍 voor een betere zomer en op een frisse pint op een leuk terrasje!

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD
Tijdens de (digitale) gemeenteraadszitting van maart werden onder 
andere onderstaande zaken beslist:

Goedkeuring ontwerp 
fietsostrade
De gemeenteraad keurde in de  
zitting van 19 september 2017 de 
algemene samenwerkingsovereen-
komst met de Provincie Antwerpen 
voor het ontwerp van de F104 
fietsostrade Lier-Aarschot goed.

In de zitting van maart dit jaar 
werden het ontwerp en de 
aankoop van de gronden langs de 
Heestenweg voor het realiseren 
van een fietsostrade, tussen Lier 
en Aarschot, goedgekeurd.

Opsplitsing gemeentelijke 
basisscholen
De gemeentelijke basisschool 
van Berlaar telt momenteel twee 
vestigingen: GBS Heikant in Berlaar-
Heikant en GBS De Stap in Berlaar-
Centrum. Beide vestigingen zijn 
door hun stijgende leerlingenaantal 
uitgegroeid tot twee grote scholen. 

Om de kinderen zo goed mogelijk 
te blijven ondersteunen, heeft de 
gemeenteraad in samenspraak 
met het schoolbestuur besloten 
om vanaf 1 september 2021 de 
gemeentelijke basisschool op 
te splitsen in twee volwaardige 
scholen. Ze behouden daarbij 
hetzelfde schoolbestuur, dezelfde 
schoolraad en blijven samenwerken 
om elkaar te versterken. Maar ze 
krijgen daardoor ook een eigen 
voltijdse directeur, een verhoging 
van de uren van de zorgcoördinator, 
een secretariaatsmedewerker en 
een kinderverzorgster.

GBS Heikant en GBS De Stap 

krijgen op die manier bijkomende 
middelen en autonomie om voor 
hun leerlingen te zorgen, maar 
beide scholen blijven uiteraard 
nauw met elkaar verbonden.

Interlokale vereniging Deeltijds 
Kunstonderwijs (Beeldende en 
Audiovisuele kunsten)
Tijdens de zitting van maart keurde 
de gemeenteraad de oprichting van 
de Interlokale vereniging Deeltijds 
Kunstonderwijs (Beeldende en 
Audiovisuele kunsten) Berlaar - 
Nijlen goed. De vestiging maakt 
pedagogisch en administratief deel 
uit van de academie voor Beeldende 
Kunsten Nijlen, maar zal een locatie 
vinden in Berlaar (Liersesteenweg 
55). De interlokale vereniging wordt 
ingericht vanaf 1 april 2021.

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

gemeenteraadbeluisteren.

©Kris Martlé
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GOED OM WETENGOED OM WETEN

ZITDAGEN BURGEMEESTER
Gezien de huidige maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, zullen er voorlopig geen fysieke zitdagen plaatsvinden. Je kan wel nog steeds 
bij burgemeester Walter Horemans terecht met al je vragen en kan deze in tussentijd 
telefonisch stellen (0478 29 37 77) of via mail (walter.horemans@berlaar.be).

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 8 april afgesloten. Coronacijfers 
en -maatregelen wijzigen regelmatig. Dat betekent dat wat je in deze editie leest 
ondertussen achterhaald kan zijn. Hou voor een actuele stand van zaken zeker de 
gemeentelijke communicatie-kanalen 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
12.1.2021 Tanasa Vlad
27.1.2021 Mira Van Goidsenhoven

1.3.2021 Oslo Docx
1.3.2021 Mil Mariën

Overlijdens
15.1.2021 Irma Van Beeck
20.1.2021 André De Leebeeck
20.1.2021 Erik Proost
21.1.2021 Gaston Nesen
23.1.2021 Constantia (Victorine) Vervloet
24.1.2021 Emiel Docx
1.2.2021 Guilielma (Mina) Verlinden
1.2.2021 Joanna Ysebaert

17.2.2021 Augustinus Huysmans
23.2.2021 Emma Van de Meutter
24.2.2021 Barbara De Rijck (zuster Paula)
6.3.2021 Leon Nijs
7.3.2021 Joseph Borremans
12.3.2021 René Mariën
12.3.2021 Margareta Vervloet
12.3.2021 Léon Milet

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

• donderdag 13 en vrijdag 14 mei (O.L.H. Hemelvaart)
• maandag 24 mei (Pinkstermaandag)

Maak een afspraak! 
Onze diensten werken uitsluitend op afspraak. Om er één te maken, neem je contact op met de onthaalmedewerkers. 
Dat kan telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). 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. 

Boek online een afspraak
Voortaan kan je zelf online een afspraak inplannen bij het onthaal, de dienst Burgerzaken of de Sociale dienst, 
waardoor je niet meer hoeft te bellen of mailen naar onze medewerkers. Om online een afspraak te maken, surf je 
naar www.berlaar.be/webloket. Meer lezen doe je op www.berlaar.be/afspraak.



5  I  De Kiosk - mei - juni 2021

VERGEET JE AFSPRAAK NIET!
De gemeentelijke administratieve diensten werken al een tijdje uitsluitend op afspraak. Er één 
maken kan online via www.berlaar.be/webloket, waar je eerst kan nagaan of je misschien al 
geholpen bent met het digitale thuisloket. Als je liever telefonisch of per mail een afspraak maakt, kan dit 
uiteraard nog steeds via 03 410 19 00 of info@berlaar.be.

Met een afspraak verlies je geen tijd en kunnen we jouw vraag en onze bestaffing efficiënter voorbereiden. De diensten 
zijn namelijk nog steeds minimaal bezet, onze medewerkers zorgen dat ze op het afgesproken tijdstip klaarstaan 
wanneer ze een afspraak met jou hebben. Het is daarom belangrijk dat je je afspraak nakomt of de betrokken dienst 
tijdig op de hoogte brengt indien je onverwacht niet kan komen.

Een afspraak gemaakt?
1. Kom langs op het afgesproken tijdstip. Wie te laat of helemaal niet langskomt, moet 

een nieuwe afspraak maken. Vergeet die dag zeker de juiste documenten niet mee 
te brengen, want anders bestaat ook dan de kans dat je een nieuwe afspraak moet 
maken.

2. Meld je aan via de parlofoon aan de ingang. Vermeld je naam en bij welke dienst je een 
afspraak hebt.

3. Je zet je mondmasker op, gaat binnen en ontsmet de handen.
4. De persoon waarmee je een afspraak hebt, helpt je verder.

Het is belangrijk om zeker je afspraak te bevestigen, te verplaatsen of te annuleren. Als je door omstandigheden 
je afspraak niet kunt nakomen, kan je die online of telefonisch annuleren of verplaatsen. Zo weten we wie wanneer 
komt en kunnen we vrije plaatsen snel opvullen.

Meer weten?
www.berlaar.be/afspraak

MIJN BURGERPROFIEL OP BERLAAR.BE, JE 
TOEGANG TOT ALLE OVERHEIDSDIENSTEN
Wist je dat jouw ‘Mijn Burgerprofiel’ nu toegankelijk is via de gemeentelijke website? Dat is een online 
profielpagina waar je heel wat dossiers, documenten en gegevens over jezelf van de Vlaamse, Federale 
en gemeentelijke overheid vindt. Altijd beschikbaar wanneer je ze nodig hebt. Handig!

Sinds maart gebruikt Berlaar ‘Mijn Burgerprofiel’ en is het 
mogelijk om in te loggen via de gemeentelijke website. Je 
surft hiervoor naar www.berlaar.be en klikt rechts bovenaan 
in de hoek van de startpagina op ‘Mijn Burgerprofiel’. 
Je kan je nu aanmelden op je persoonlijke profiel. Dat 
kan op verschillende manieren: met je elektronische 
identiteitskaart (eID), een kaartlezer en je pincode, via de 
Itsme®-app, via de mobiele app van de overheid of via sms.

Wanneer je bent aangemeld, kan je een aantal zaken onmiddellijk terugvinden:
• Attesten (gezinssamenstelling, woonst, leven,...) en akten (burgerlijke stand: geboorte, overlijden,...) van de dienst 

Burgerzaken.
• Allerlei fiscale attesten zoals het ‘fiscaal attest dienstencheques’
• Documenten uit eBox zoals beslissingen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
• ...

NIEUW: Je persoonlijke vaccinatiegegevens in Mijn Burgerprofiel 
Vanaf nu kan je er ook je persoonlijke vaccinatiegegevens terugvinden. Wie inlogt merkt de tab ‘Uw COVID-19 vaccin’ 
op, daar vind je de status van je eigen vaccin.

Meer weten?
• www.berlaar.be/mijnburgerprofiel 
• www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel of bel naar 1700



6  I  De Kiosk - mei - juni 2021

MEEDENKEN AAN DE DORPSKERN VAN MORGEN
Het lokaal bestuur wil in de loop van de komende jaren de dorpskern heraanleggen. Maar voor de werken 
starten en voor we zelfs ook maar een plan laten opmaken, willen we graag de mening van de Berlaarnaar 
horen.

In maart organiseerden we daarom drie digitale Toekomstcafés waarin een aantal rechtstreeks betrokkenen 
(handelaars, buurtbewoners, …) en leden van de adviesraden zaten. Samen met hen brachten we belangrijke noden 
en verwachtingen in beeld.

In een volgende fase nemen we die zaken graag met alle Berlaarse burgers onder de loep. Neem daarvoor al een kijkje 
op www.berlaar.be/dorpskernvanmorgen, want in de loop van mei lanceren we er een bevraging.

WIJZIGING HUISDIERENCHIP: 
VANAF 1 MEI ZIJN JE GEGEVENS ANONIEM
Vanaf 1 mei worden alle contactgegevens op de chips van huisdieren automatisch anoniem, waardoor 
het veel moeilijker wordt om hun baasje te vinden. Dierenartsen roepen eigenaars op om hun gegevens 
openbaar te maken.

Vanwege de wet op de privacy zullen alle contact-
gegevens op de chip van je huisdier vanaf 1 mei 2021 
geanonimiseerd worden, enkel een dierenarts kan nog 
zien wie de eigenaar is. Momenteel kan iedereen met een 
chiplezer het chipnummer van bijvoorbeeld een hond 
of kat achterhalen en zo op de websites dogid.be en  
catid.be zien wie de eigenaar is. Je vindt er bijvoorbeeld 
het adres, e-mailadres en telefoonnummer van het 
baasje, gebaseerd op de gegevens van het rijksregister. 

Op die manier is de info steeds up-to-date (bij bijvoorbeeld 
een verhuis) en kan de eigenaar van een gechipt dier 
snel gecontacteerd worden als dat weggelopen is. Maar 
daar komt nu dus verandering in.

Privacywet beschermt jouw gegevens
De persoonsgegevens van het rijksregister mogen 
namelijk niet zomaar bekendgemaakt worden. De vele 
vrijwilligersorganisaties die zich het lot van verloren 
gelopen dieren aantrekken, zullen geen automatische 
toegang meer krijgen tot die belangrijke informatie. 
Daarom wordt het vanaf mei moeilijker om snel een dier 
weer aan zijn eigenaar te koppelen, tenzij je uitdrukkelijk 
toestemming geeft om de gegevens van je hond 
openbaar te maken.

Zorg ervoor dat je huisdier terug thuisgeraakt
Als eigenaar kan jij je gegevens publiek maken voor 
iedereen met een chiplezer. Wanneer je dier vermist 
raakt en iemand laat zijn chip uitlezen, krijgt die alsnog 
alle informatie om hem zo snel mogelijk bij jou terug te 
brengen.

• Katten 
Voor katten moet je op online.catid.be 
 “openbaar” aanvinken om alles zichtbaar 
te maken. De chip is wel al gelinkt aan je 
rijksregisternummer. 

•  Honden 
Voor honden moet je via www.dogid.be de chip 
koppelen aan je rijksregisternummer. Enkel op 
die manier zijn jouw telefoonnummer en naam 
zichtbaar voor anderen.

Meer weten?
www.berlaar.be/huisdierID 
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GEEN AVONDFEEST IN 2021
Het college van burgemeester en schepenen van Berlaar heeft besloten om ook dit jaar het 
Avondfeest te annuleren. Die beslissing komt er naar aanleiding van de coronacrisis en de 
bijhorende maatregelen waar het hele land momenteel mee te maken heeft.

Berlaar is doorgaans een erg bruisende gemeente, waar 
we ook als lokaal bestuur graag aan bijdragen. Maar het 
is voor iedereen intussen duidelijk dat ook 2021 geen 
normaal jaar zal zijn. Nochtans hadden we gehoopt er 
dit jaar een spetterende editie van te kunnen maken, 
nadat het Avondfeest in 2020 al in het water viel. 

Ook al weten we niet hoelang de coronamaatregelen 
nog moeten blijven gelden, de organisatie van dergelijk 
evenement vraagt tijd en inspanningen. Het lijkt ons 

bovendien niet verstandig om, zelfs als we de huidige 
maatregelen snel kunnen afbouwen, dan al grote 
groepen mensen samen te brengen.

Evenementen van verenigingen en externe 
organisatoren blijven afhankelijk van de beslissingen van 
de federale overheid. Het is de Nationale Veiligheidsraad 
die deze evenementen zal verbieden wanneer dat nodig 
is.

Ook geen Roefeldag in 2021
Ook de Roefeldag, waarop kinderen een handje 
toesteken bij heel wat handelaars en verenigingen, kan 
dit jaar niet plaatsvinden.
Jammer, maar we kijken samen met de kinderen al uit 
naar 2022.

Daguitstap 55-plussers voorlopig uitgesteld naar 
najaar
Voor de jaarlijkse Daguitstap voor 55-plussers houden 
we de deur nog op een kier om deze in het najaar te 
organiseren.
We hebben de daguitstap voorlopig uitgesteld naar later 
dit jaar en bekijken in de loop van de komende weken en 
maanden wat er haalbaar is.

BEGRAAFPLAATS HEMELSHOEK EVEN ONTOEGANKELIJK
Om de begraafplaats in Hemelshoek op te frissen en onderhoudsvriendelijker te maken, worden de zerken van een 
aantal begravingen en bijzettingen in het columbarium die tussen 1984 en 1993 gebeurden, verwijderd.
Hierdoor zal de begraafplaats op maandag 3 mei 2021 gesloten zijn in de voormiddag. In de namiddag, vanaf 
13 uur, is het kerkhof opnieuw toegankelijk voor publiek.

Meer weten?
Burgerzaken – 03 410 19 00 of burgerzaken@berlaar.be 

©Kris Martlé



8  I  De Kiosk - mei - juni 2021

GROEN LICHT VOOR ONTWIKKELING VAN  
KMO-ZONE DE HUTTEN
Na jarenlange vertragingen krijgt Berlaar eindelijk groen licht voor het creëren van een nieuwe, duurzame 
kmo-zone. Kmo-zone De Hutten zal met haar 6.5 hectare grond ruimte bieden aan een 30-tal lokale 
ondernemers. Wanneer ook de omgevingsvergunning goedgekeurd wordt, kan de verkoop van de percelen 
effectief van start gaan.

Duurzaam en toekomstgericht
Berlaar moet net zoals de andere gemeenten in 2050 
klimaatneutraal zijn. Daarom heeft de gemeente 
samen met de provincie Antwerpen en IGEMO een 
lokaal klimaatactieplan opgesteld om de CO2-uitstoot 
in 2030 al met 40% terug te dringen. Ook de inwoners, 
infrastructuur en natuur in de gemeente moeten tegen 
dan beter aangepast zijn aan de effecten van de 
klimaatverandering.
Met het bedrijventerrein kmo-zone De Hutten wil het 
lokaal bestuur hier al proactief op inspelen en een 
modern en vooral duurzaam gebied neerzetten. Bij de 
ontwikkeling zal veel aandacht geschonken worden 
aan water, natuur en mobiliteit. Deze thema’s zorgen 
met de huidige klimaatopwarming al voor de nodige 
uitdagingen, de gemeente en IGEMO zullen hiervoor 
dus nauw samenwerken. De Hutten komt naast de 
Aarschotsebaan (N10), ter hoogte van de Huttestraat en 
Hemelshoek in Berlaar-Heikant.

Lokale ondernemers
In de gemeente is momenteel slechts 1% van de totale 
oppervlakte bestemd als industriegebied of kmo-zone. De 
nood om plaats te maken voor bijkomende kleinschalige 
bedrijven en zonevreemde bedrijven te herlokaliseren, 
was dus bijzonder groot. Kmo-zone De Hutten moet 
hierop een antwoord bieden met haar verkoopbare 
oppervlakte van 4.2 hectare. Ze zal een 30-tal lokale 
bedrijven kunnen huisvesten. Rekening houdend met 

de locatie van de kmo-zone kunnen echter niet zomaar 
alle activiteiten worden toegelaten. Bedrijven die zich 
toespitsen op bijvoorbeeld productie en verwerking van 
goederen, onderzoek en ontwikkeling, alsook opslag en 
herverdeling van goederen (groothandel) kunnen hier 
zeker wel hun plaats vinden.

De 60-tal geïnteresseerde bedrijven die zich reeds 
meldden bij de intercommunale bevestigen de vraag 
naar een bijkomend lokaal bedrijventerrein. Een groot 
deel van hen komt uit de gemeente zelf. IGEMO zal 
op korte termijn de noden van de geïnteresseerde 
zaakvoerders duidelijk in kaart brengen om zo de interne 
inrichting van de bedrijfspercelen hierop af te stemmen. 
De perceelgrootte kan variëren tot 5000m². En niet 
onbelangrijk is de mogelijkheid tot het bouwen van een 
bedrijfswoning. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich 
aanmelden via de website van IGEMO: igemo.be/te-
koop-te-huur.

Toegang De Hutten via rotonde
Verwacht wordt dat de verkoop dit najaar nog van 
start zou kunnen gaan. Om de KMO-zone te ontsluiten, 
zal het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de 
Sander De Vosstraat in Koningshooikt (Lier) omgevormd 
worden tot een rotonde. Het streefdoel is om in 2022 
de wegenis van de kmo-zone te laten aanleggen. In 
het voorjaar van 2023 zouden de bedrijven hun eerste 
steen kunnen leggen.

Indicatieve schets van hoe bedrijventerrein De Hutten er kan 
uitzien. De precieze invulling moet nog verder afgestemd worden.
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LAATSTE (GLAS-IN-)LOODJES VOOR  
SINT-PIETERSKERK
De werken aan de Sint-Pieterskerk maken flink vooruitgang en gaan de laatste fase in. Bijna alle daken 
kregen reeds een nieuwe leien dakbedekking, 95% van de glas-in-loodramen werden gerestaureerd en 
kregen opnieuw hun oorspronkelijke plaats in de kerk.

Ook het voegwerk wordt dit voorjaar afgerond, waarna de stellingen rond de kerk zullen verdwijnen en we de opgefriste 
kerk in volle glorie kunnen bewonderen. 

Aan de binnenkant van de kerk gaan de werken onvermoeid verder. Zo werden onder andere de loopbruggen op 
zolder gerenoveerd, werden er leuningen geplaatst, is er nieuwe verlichting voorzien (net als in de rest van de kerk) en 
werd het brandalarmsysteem op zolder geïnstalleerd.

LOKAAL BESTUUR WIJZIGT PLANNEN NIEUW 
ADMINISTRATIEF CENTRUM
Het lokaal bestuur maakt al enige tijd werk van de bouw van een nieuw administratief centrum. Op die 
manier wil het de inwoners van Berlaar een aangename, moderne dienstverlening blijven aanbieden. De 
oorspronkelijke plannen konden echter niet doorgaan, daarom wordt er een nieuw dossier opgestart. 

Wie de gemeentelijke diensten in het gemeentehuis 
bezoekt, heeft zelf al kunnen vaststellen dat de huidige 
kantoren beperkt, verouderd en niet zo toegankelijk zijn. 
Het lokaal bestuur wil daar graag verandering in brengen 
en die infrastructuur moderniseren.

Enkele jaren geleden werden er daarom plannen 
gemaakt om de afgetakelde oude gemeentelijke 
basisschool achter het gemeentehuis af te breken en op 
die plaats een nieuw administratief centrum te bouwen.

Tegen die plannen kwam er bezwaar. Het lokaal bestuur 
probeerde de afgelopen jaren tegemoet te komen aan 
dat bezwaar door de plannen aan te passen. Maar het 
dossier bleef helaas steeds verder aanslepen.

De oorspronkelijke plannen hielden al rekening met de 

evoluties waar we in 2020 allemaal mee geconfronteerd 
werden. Het nieuw administratief centrum had dus op 
de huidige tendensen kunnen inspelen. We zullen die 
inzichten dus blijven meenemen in het nieuwe ontwerp. 
Uiteraard geeft deze herstart ons wel de mogelijkheid 
om bepaalde evoluties nog een keer extra tegen het 
licht te houden.

Het bestuur trekt daarom opnieuw naar de tekentafel. 
Eventuele nieuwe inzichten die we door bijkomende 
denkoefeningen verwerven, zullen we dan ook niet 
verloren laten gaan. 

Nieuwe lokalen voor de gemeentelijke diensten blijven 
broodnodig, we hopen dan ook binnen enkele jaren 
onze inwoners en werknemers de omkadering te kunnen 
bieden die ze verdienen. 

©Kris Martlé ©Nils Serneels ©Nils Serneels
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ZIJN COVID-VACCINS VEILIG?  
JA, ZE ZIJN VEILIG!
We vernamen dat er soms nog vragen worden gesteld over de veiligheid van de vaccins. Daarom gaan we 
nog eens dieper in op de vraag: is je vaccin veilig? 

Ja, het vaccin is veilig! Experts over de hele wereld werkten mee aan het ontwikkelen en uitgebreid testen van de 
vaccins. Zij weten goed hoe ze dit moeten doen en hoe ze vaccins moeten testen. 

Hoe kan het dan dat het vaccin zo snel ontwikkeld werd? Door de COVID19-pandemie werd over de hele wereld voorrang 
gegeven aan het ontwikkelen en testen van een vaccin. Het vaccin was dringend. Daarom kregen de verschillende 
experts op korte tijd veel middelen en geld om dit vaccin te maken. 

Hoe weten we dan zeker dat het 
vaccin veilig is?
Elk vaccin in België is streng gecontroleerd 
door de wetenschap en goedgekeurd door 
Europa. 

Werken deze vaccins dan goed?
Ja, alle vaccins zijn (nadat je volledig 
gevaccineerd bent) 100% doeltreffend 
tegen ernstige COVID19-infecties. 

Hiernaast vind je een figuur die de werk-
zaamheid van het vaccin weergeeft na een 
eerste en een tweede dosis. 

Heb je nog vragen over COVID19-
vaccinaties? 
Kijk dan even op 
www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen.

SAMEN TEGEN CORONA

EEN PUT IN DE WEG? 
MELD HET VIA HET WEBLOKET!
Dat je via het webloket voortaan attesten kan 
opvragen en een afspraak bij onze diensten kan 
inplannen, wist je inmiddels al. Maar weet je ook 
dat je er een aantal zaken kan melden?

Stel je een put in de weg vast? Kom je tijdens een 
wandeling zwerfvuil tegen? Ongedierte gespot in je 
straat of tuin? Meld het eenvoudig, snel en wanneer 
je wil via www.berlaar.be/webloket. Onze medewerkers 
ontvangen je melding, gaan ermee aan de slag en 
houden je op de hoogte via de door jou opgegeven 
contactgegevens.
 
Meer weten? www.berlaar.be/webloket
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JOUW UITNODIGING VOOR VACCINATIE
Als je aan de beurt bent voor jouw coronaprik, dan krijg je een persoonlijke uitnodiging op je officiële domicilieadres 
zoals dat bekend is in het rijksregister. Een voorbeeld van de brief van het Agentschap Zorg & Gezondheid kan je 
bekijken op www.berlaar.be/laatjevaccineren. Op de eerste bladzijde vind je een barcode en QR-code. De barcode 
(helemaal bovenaan de eerste pagina) is je toegangsticket tot het vaccinatiecentrum, de QR-code (vierkante code in 
het midden van diezelfde pagina) kan je scannen om je afspraak te bevestigen. Op de bladzijden die volgen staat 
waar en wanneer je verwacht wordt voor je prik, wat je moet doen en meebrengen en wie je kan contacteren indien 
je bijkomende vragen hebt. Het is mogelijk dat je ook een sms of e-mail krijgt op het telefoonnummer/e-mailadres dat 
gekend is bij je ziekenfonds. 

Hou je uitnodiging goed bij!
De uitnodiging ontvang je ongeveer 2 weken op voorhand. Als je een brief ontvangt, kan je een afspraak maken voor 
coronavaccinatie. Je kan de voorgestelde datum bevestigen, wijzigen of de uitnodiging weigeren.
Op de dag van je vaccinatie moet je jouw uitnodiging en identiteitskaart tonen in het vaccinatiecentrum. Neem de brief 
mee, of toon de sms of e-mail met jouw persoonlijke code aan de onthaalbediende in het vaccinatiecentrum. Want dat 
is jouw vaccinatieticket. Ook naar de afspraak voor de tweede vaccinatie breng je de uitnodiging mee.

Let op voor valse uitnodigingen 
Cybercriminelen grijpen elke actualiteit aan om de internetgebruiker in de val te lokken. Het was dan ook te verwachten 
dat er vroeg of laat valse uitnodigingen voor vaccinaties de ronde zouden doen.

Er werden al enkele meldingen van frauduleuze uitnodigingen gesignaleerd, dus wees aandachtig als je een uitnodiging 
krijgt voor je vaccinatie. Let steeds op dat:
• de e-mail afkomstig is van cov19-vaccin@doclr.be. De sms wordt verstuurd vanuit het nummer 8811.
• op de e-mail de contactgegevens van het vaccinatiecentrum staan vermeld die bij je officiële woonplaats horen.
• er nooit om betaling gevraagd wordt: de vaccinatie en het vaccin zijn gratis.
• je geen persoonlijke gegevens zoals paswoorden, pincodes of rekeningnummers geeft.
• je uitnodiging wordt gestuurd door de regionale overheid (Zorg en Gezondheid in Vlaanderen). Uitnodigingen van 

een vaccinproducent zijn dus vals.

Een verdacht bericht ontvangen? Meld dit aan verdacht@safeonweb.be.

Voor de juiste informatie over je uitnodiging kan je terecht op 
https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/je-uitnodiging.

Meer weten? 
www.laatjevaccineren.be 
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SPORT & CULTUUR

FIETSLESSEN VOOR VOLWASSENEN
Heb je nooit de kans gekregen om te leren fietsen, voel je je niet helemaal op je gemak op een fiets of heb 
je nog nooit geoefend in het verkeer? Schrijf je dan in voor de cursus ‘fietslessen voor volwassenen’, waar 
je samen met onze begeleiders op je eigen tempo de fietsvaardigheden kan leren en oefenen.

Praktisch 
De lessen vinden plaats in mei en juni. De exacte data 
en locatie worden in onderling overleg met de lesgevers 
bepaald. Je betaalt 15 euro voor 10 lessen van 1 – 1,5 uur. 
Heb je geen eigen fiets? Geen nood, wij zorgen dat er 
één voor je klaarstaat.

De fietslessen worden georganiseerd met aandacht 
voor de coronamaatregelen. Dat wil zeggen dat 
maximum vijf deelnemers zich kunnen inschrijven voor 
deze cursus. Verder is het dragen van een mondmasker 
verplicht, wordt de afstand tussen deelnemer en 
lesgever gerespecteerd en vinden de lessen plaats in 
de buitenlucht. 

Meer weten of inschrijven?
vrijetijd@berlaar.be, socialedienst@berlaar.be 
of 03 410 19 00 

STRAATVINKEN: 
TEL HET VERKEER OP DONDERDAG 20 MEI
Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? Vink op donderdag 20 mei aan hoeveel voetgangers, fietsers 
en andere voertuigen er door je straat passeren.  

Tel één uurtje, van 17 tot 18 
uur. De wetenschappers van 
straatvinken berekenen jaar 
na jaar of je straat op de 
goede weg is.

Doet jouw straat al mee? Kijk 
het na het op straatvinken.be 
en schrijf je meteen in!

Meer weten?
www.berlaar.be/straatvinken

VERKEER & VEILIGHEID
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FIETSBIEB BERLAAR-NIJLEN ZOEKT 
VRIJWILLIGERS
Binnenkort opent de gloednieuwe fietsbieb Berlaar-Nijlen! Daar kan je goedkoop tweedehands kinderfietsen 
lenen tot de leeftijd van 12 jaar. Om de Fietsbieb vlot te doen bollen, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers.

De Fietsbieb zet tweedehands kinderfietsen (voor 
kinderen tot 12 jaar) op punt zodat je ze vervolgens 
tegen een vriendenprijsje kunt gebruiken. Voor 20 euro 
fietsgeld en een waarborg van 20 euro, mag je één jaar 
lang een kinderfiets gebruiken.

Versterk jij ons vrijwilligerspeloton?
De fietsbieb is nog op zoek naar extra handen:
• Onthaal kinderen en ouders 

Wil je kinderen en ouders helpen bij de keuze van een 
fietsje? Heb je een beetje gevoel voor organisatie?

• Fietsherstellers 
Ben je handig en sleutel je met plezier aan fietsen? 
Je moet zeker geen technische uitblinker zijn!

• Administratieve talenten 
Kan je overweg met administratie? Heb je geduld om 
een formulier in te vullen?

• Fietsaankopers 
Bezoek je graag een rommelmarkt of garageverkoop? 
Kan je op internet tweehandsfietsjes vinden?

Kan je je in één van bovenstaande functies vinden? 
Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken! De Fietsbieb is 
gevestigd in Kerkeblokken 3 in Nijlen en 2 uur per maand 
open, wat betekent dat jouw engagement niet te veel 
van je tijd opslorpt.

 

 

Heb je interesse of wens je meer info? Neem dan contact 
op met Bart Wynants van het regionaal secretariaat 
Fietsbieb Kempen. Dit kan telefonisch op de nummers 
014 40 31 62 en 0475 85 62 29 of per e-mail via 
regio.kempen@fietsbieb.be.

Schenk een kinderfiets
Heb jij een kinderfiets te geef die in je garage of kelder 
stof staat te vergaren? In de Fietsbieb geven we jouw 
oude trapper graag een tweede of zoveelste leven. 
Zo krijgen we meer kinderen aan het fietsen! In ruil 
voor een fiets in goede staat krijg je één jaar gratis 
lidmaatschap van de Fietsbieb. Zo kan je de oude 
fiets meteen inruilen voor een groter, meer geschikt 
exemplaar.

EEN FIETSBELEID VOOR BERLAAR
Om de bereikbaarheid en de levenskwaliteit blijvend te garanderen is een verschuiving 
van individuele autoverplaatsingen richting fiets en openbaar vervoer cruciaal. Om dit 
te ondersteunen keurde het lokaal bestuur begin april het fietsbeleidsplan goed, een 
plan dat aangeeft op welke manier we deze toename van fietsverplaatsingen willen 
stimuleren in Berlaar.

Berlaar wil de komende jaren meer Berlaarnaars op 
de fiets krijgen. De fiets is de voorbije jaren aan een 
serieuze opmars bezig en is, zeker voor korte afstanden, 
een zeer goed alternatief voor verplaatsingen met de 
auto. Bovendien is fietsen gezond, goedkoop, vriendelijk 
voor milieu en klimaat en zorgt het voor weinig overlast. 
Fietsen heeft dus veel voordelen, maar is in een 
landelijke gemeente nog niet altijd een evidente keuze. 
Daar wil Berlaar verandering in brengen.

Daarom stelde de dienst Mobiliteit een fietsbeleidsplan 
op, onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Zo 
wordt er gefocust op De Rijdende Fiets, De Stilstaande 
Fiets, Fietscultuur, Verkeersveiligheid en tot slot ook 
Monitoring en Evaluatie. Alle thema’s met betrekking tot 
de fiets komen dus aan bod.

Het fietsbeleidsplan is geen statisch beleidsplan, de 
fietsmobiliteit ondergaat immers grote ontwikkelingen. 
Het plan moet er dus in voorzien om in te spelen op 
nieuwe trends. We focussen ons dus niet enkel op de 
hedendaagse behoeften, maar volgen deze behoeften 
blijvend op en sturen waar nodig het beleid bij. 

Het is uiteraard de bedoeling om ook de daad bij het 
woord te voegen. Het lokaal bestuur heeft hiervoor 
een concreet actieplan opgemaakt met acties op korte, 
middellange en lange termijn. Het actieplan omvat zeer 
diverse acties, zoals de aanleg van nieuwe fietspaden, 
het aanbieden van (elektrische) deelfietsen en de 
opmaak van schoolroutekaarten.

Meer weten? www.berlaar.be/berlaarfietst 

Meer weten? www.berlaar.be/fietsbieb  -  www.fietsbieb.be
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LANGS BERLAARSE TRAGE WEGEN
Lokaal bestuur Berlaar, Provincie Antwerpen en Regionaal Landschap werken samen 
om de trage wegen van Vlaanderen in kaart te brengen. In februari organiseerden we 
daarom een participatieavond waar je jouw ervaring en mening over het trage wegennetwerk van onze 
gemeente kon delen.

Een trage weg, wat is dat?
Trage wegen zijn alle paden die niet bedoeld zijn voor 
gemotoriseerd vervoer en die openbaar toegankelijk zijn. 
Kortom; de wegen geschikt voor wandelaars en fietsers. 
Vroeger maakten de inwoners van Berlaar al veelvuldig 
gebruik van deze karrensporen, jaagpaden, veldwegen, 
bosweggetjes en kerkwegels. Vandaag bieden deze 
alternatieve routes heel wat mogelijkheden voor 
zachte weggebruikers om zich op een milieuvriendelijke 
en avontuurlijke wijze doorheen het landschap te 
bewegen. Bovendien vertellen trage wegen het verhaal 

van de vroegere dorpsgemeenschap, dienen ze als 
ecologische verbinding tussen natuurgebieden en zijn 
het verkeersveilige routes voor wandelaars en fietsers.

Jouw mening telt
Daarom was het belangrijk om al deze wegen en paden in 
kaart te brengen. Zo weten we immers waar onderhoud 
nodig is, in welke staat de wegen zich bevinden en waar 
werk gemaakt moet worden van betere aansluitingen. 
Samen met 15 vrijwilligers werden bijna alle trage wegen 
van Berlaar (inclusief Gestel en Berlaar-Heikant) afgestapt 
of -gefietst en in kaart gebracht. Vervolgens werd deze 
informatie aan de deelnemers van de participatieavond 
voorgelegd en werden ze bevraagd naar knelpunten, 
prioriteiten en kansen volgens diverse thema’s.

Tijdens de bevraging merkten we op dat iedereen actief 
input wou geven over het trage wegennetwerk in heel 
de gemeente. Dat is de meest waardevolle inbreng 
die we kunnen krijgen en we wensen de deelnemers 
hiervoor te bedanken. Samen met Regionaal Landschap 
Rivierenland verwerken we al deze ideeën, het resultaat 
hiervan verneem je later via onze communicatiekanalen.

Meer weten?  www.berlaar.be/tragewegen 

VRAAG JE MANTELZORGSTATUUT AAN
Vanaf 1 september 2020 kan je als mantelzorger een officiële erkenning aanvragen. Deze erkenning 
bestaat uit twee types erkenningsattesten: een algemene erkenning als mantelzorger en een erkenning 
als mantelzorger met sociaal voordeel.

Het algemeen erkenningsattest is een algemene erkenning van de 
mantelzorger. Dit statuut is na aanvraag onbeperkt geldig en er staat geen 
beperking op het aantal mantelzorgers dat de zorgvrager mag hebben. Aan 
dit statuut zijn echter geen sociale voordelen verbonden.

De erkenning met sociaal voordeel is wél gekoppeld aan een sociaal 
voordeel, namelijk de mogelijkheid tot het aanvragen van mantelzorgverlof 
bij je werkgever. Belangrijk hierbij is dat je deze pas aanvraagt op het 
moment dat je zeker bent dat je het verlof wil opnemen. De erkenning is 
namelijk maar 1 jaar geldig en het aantal mantelzorgers is beperkt tot drie 
per zorgvrager. 

Je kan beide types erkenning aanvragen via het ziekenfonds van de 
mantelzorger.
Opgelet! Zelfstandige, werklozen en gepensioneerden kunnen geen 
mantelzorgverlof aanvragen. 

Meer weten?  www.berlaar.be/mantelzorgstatuut

WONEN & WELZIJN
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IEDEREEN MEE IN DE DIGITALE WERELD MET 
BEEGO
IT-studenten die aan huis komen om te helpen met alle digitale vragen, enorm praktisch in deze digitale 
tijden. Van computers die te traag werken tot smartphones instellen of zelfs een slimme televisie uitleggen, 
geen vraag is te veel voor de Beego studenten. Vanaf nu zijn ze ook actief in Berlaar en komen ze graag 
langs wanneer je digitale hulp nodig hebt.

De digitale evolutie gaat pijlsnel, voor velen té snel. De 
vraag naar digitale hulp is groot. Sinds de uitbraak van 
COVID-19 leven bovendien meer mensen geïsoleerd 
en maken ze meer gebruik van internet, soms 
noodgedwongen. Contact met familie verloopt tijdens de 
lockdown bijvoorbeeld via videobellen op de computer. 
Betalen doen we steeds meer contactloos of met een 
app of we gaan aan de slag met internetbankieren. 
Mensen die niet weten hoe dat (veilig) kan, laten zich 
begeleiden door een Beego student, IT-experten die het 
uitleggen in mensentaal. De studenten zijn minstens 
18 en volgen hogere studies, meestal informatica of 
aanverwante richtingen. Technisch zijn het krakken, 
maar ze begrijpen dat een computer niet voor iedereen 
vanzelfsprekend is. Ze leggen alles met veel geduld uit. 
Op die manier kan je met een gerust hart de digitale 
wereld op jouw tempo verkennen. 

Meer weten?
www.beego.be, 
info@beego.be 
of 078 485 400

Kom je niet in aanmerking voor een gratis digicheque? 
Ook dan kan je beroep doen op BEEGO, maar dan betaal 
je zelf de rekening. 

Beego in Berlaar
• Maak een afspraak via www.beego.be,  

info@beego.be of 078 485 400.
• Je betaalt 19 euro per half uur dat de student bij 

je thuis is. Daarbij komt een fietsvergoeding van 
3 euro. Je kiest zelf hoe lang je hulp nodig hebt 
en betaalt steeds met je bankkaart aan het einde 
van de opdracht.

• Cliënten van het OCMW kunnen beroep doen op 
gratis digicheques, waarvoor ze contact moeten 
opnemen met hun dossierbeheerder. Maar ook 
60-plussers met het VT-statuut (verhoogde 
tegemoetkoming) komen in aanmerking. Neem 
hiervoor contact op met de sociale dienst.  

• De studenten nemen bij elk bezoek de nodige 
voorzorgsmaatregelen: ze dragen steeds een 
mondmasker en gebruiken ontsmettingsgel voor 
en na het huisbezoek.

PLUIM VOOR BERLAARS SOCIAAL WOONAANBOD
Om het aanbod van sociale huurwoningen in Vlaanderen uit te breiden, 
bepaalde de Vlaamse overheid in 2009 een aantal doelstellingen die 
gemeenten tegen 2025 moeten halen. Berlaar heeft dat bindend sociaal 
objectief (BSO) intussen reeds behaald en kreeg daarvoor een pluim van de 
Vlaamse overheid.

In 2007 bracht Wonen Vlaanderen het aanbod van 
sociale huurwoningen in beeld. Omdat dat aanbod toen 
te beperkt was, besloot de overheid voor uitbreiding 
en bijkomende geografische spreiding te zorgen. Elke 
gemeente moest binnen de vooropgestelde termijn, 
tussen 2009 en 2025, inspanningen leveren om voor 
nieuwe sociale huurwoningen te zorgen.

Berlaar telde oorspronkelijk net geen 100 sociale 
huurwoningen en moest het aanbod bijna verdubbelen. 
In samenwerking met Zonnige Kempen kwamen er via 
mooie projecten de afgelopen jaren sociale woningen bij 
in Winterhof, de Welvaartstraat en Balderdorp.

Met nog een aantal projecten in uitvoering in 
Balderdorp en in Berlaar-Heikant (Maricolen, via Kleine 
Landeigendom) heeft onze gemeente het bindend 
sociaal objectief intussen overschreden. Het Vlaams 
ministerie van Wonen feliciteerde het lokaal bestuur 

daarom voor de geleverde inspanningen en liet weten 
dat het traject daarmee beëindigd werd.

Ook in een landelijke gemeente als Berlaar blijft 
betaalbaar wonen een belangrijke behoefte. Het lokaal 
bestuur kijkt dan ook tevreden terug op de weg die 
afgelegd werd en wil het sociaal woonaanbod ook de 
komende jaren blijven onderhouden.

Woonwijk Winterhof telt een twintigtal sociale woningen.

Mede mogelijk gemaakt door
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BERLAAR DRIE AED-TOESTELLEN RIJKER
Onze gemeente kreeg begin maart drie nieuwe automatische externe defibrillators bij, ook wel 
AED-toestellen genoemd. Zo’n toestel kan je in geval van nood gebruiken bij de reanimatie van 
een persoon met een hartstilstand.

Een automatisch externe defibrillator of AED is een 
draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart 
toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. 
De AED analyseert zelf het hartritme van het slachtoffer 
en bepaalt automatisch of een stroomstoot kan helpen. 
Het toestel geeft gesproken instructies en helpt je door 
de reanimatie tot professionele hulpverleners het van 
je overnemen. De drie nieuwe toestellen die het lokaal 
bestuur aankocht geven naast gesproken instructies 
ook visuele instructies via een scherm.

Hoe gebruik je een AED?
Een AED-toestel is zeer gemakkelijk te gebruiken. 
Iedereen kan het bedienen, de defibrillator legt zelf uit 
welke handelingen je moet volgen. Toch zijn er heel wat 
mensen die zo’n apparaat niet durven te gebruiken, uit 
angst om meer kwaad dan goed te doen. Dat is nergens 
voor nodig, want het toestel bepaalt volledig autonoom 
of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan 
een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het 
is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te 
gebruiken. 

Bovendien is het van belang om zo snel mogelijk hulp aan 
te bieden aan de persoon in nood. Treuzel niet, want elke 
minuut vertraging verlaagt de overlevingskansen met 10 
tot 12 procent. Het is dus letterlijk van levensbelang dat 
je onmiddellijk de hulpdiensten verwittigt, het slachtoffer 
reanimeert en indien nodig een elektrische stroomstoot 
toedient met een AED. Door dit binnen 3 tot 5 minuten te 
doen, verhoog je de overlevingskans van het slachtoffer 
tot wel 70%.

Op www.berlaar.be/aed vind je een instructiefilmpje van 
het Rode Kruis waar het gebruik van een AED stap voor 
stap uitgelegd wordt, zodat je zeker voorbereid bent 
wanneer je een persoon in nood tegenkomt.

Waar vind je AED’s in Berlaar?
In Berlaar zijn nu in totaal 8 AED-toestellen aanwezig, 

zowel in privébezit als in het bezit van het lokaal bestuur. 
Je kan ze vinden op onderstaande locaties:

• SK Rita Berlaar - Welvaartstraat 101 (buiten)
• Politiekantoor Berlaar - Schoolstraat 30 (buiten)
• F.C. Heikant - Melkouwensteenweg 73 (binnen)
• Rode Kruis Berlaar – Zomerstraat 26 (buiten)
• Tandartspraktijk Benedenti - Park Diamant 1 

(binnen, toegankelijk tijdens de openingsuren)
• NIEUW Station Balder – Stationsplein 1 (buiten)
• NIEUW Groepspraktijk Atlas – Aarschotsebaan 95 

(buiten)
• NIEUW Sporthal ‘t Stapveld - Pastorijstraat 62 

(buiten)

Verder beschikt ieder voertuig van politiezone Berlaar-
Nijlen over een AED-toestel.

Heeft jouw bedrijf of organisatie ook een AED-toestel 
hangen? Laat het ons weten via communicatie@berlaar.be 
zodat we de lijst met locaties kunnen aanvullen. Alle 
bijkomende informatie over een AED-toestel is mogelijk 
één leven extra gered!

Meer weten?
www.berlaar.be/aed  -  www.rodekruis.be 

AED-toestel buiten aan Sporthal ‘t Stapveld
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JEUGD & ONDERWIJS

SPEELPLEINZOMER 2021
Na een bewogen periode is iedereen klaar voor een knallende speelpleinzomer! Een ploeg vrijwillige 
animatoren engageert zich om kinderen acht weken lang een mooie zomer in eigen land te bezorgen.  Ze 
bereiden een goed gevuld programma voor met spelletjes, knutselactiviteiten, sporten, ravotten en nog 
meer spelen. 

Van maandag 5 juli tot en met vrijdag 27 augustus opent Speelplein Kriebels opnieuw de deuren. Kinderen kunnen dan 
iedere werkdag komen spelen, behalve op woensdag 21 juli (nationale feestdag). Als je kind mee wil komen ravotten 
op het speelplein, hoef je hem of haar hier niet vooraf voor in te schrijven. Dat kan op het plein zelf tussen 8.30 en 
9.30 uur. De dagprijs om te komen spelen is 4 euro voor kinderen uit Berlaar en 6 euro voor kinderen van buiten onze 
gemeente. Wanneer de speeldag voorbij is, haal je je kind weer op tussen 16 en 17 uur. Voor en na de openingsuren 
van het speelplein kan je kind terecht bij BKO Roefels. 

Opgelet: vooraf inschrijven is niet nodig, je registreren wel. Hou dus zeker de gemeentelijke website en de 
zomerbrochure in de gaten om te weten te komen vanaf wanneer dit mogelijk is. 

Buitenspelen 
Speelplein Kriebels bevindt zich op een groot, groen en omheind terrein aan de Ballaarweg. Er is heel weinig 
binnenruimte, dus we spelen altijd buiten (goede kleren laat je dus beter thuis). Kleuters mogen naar het plein komen 
vanaf het jaar dat ze 5 worden en blijven welkom tot ze tieners van 15 jaar zijn.

Om de kinderen een fijne en ontspannen tijd te kunnen bieden, voorzien we steeds genoeg keuzevrijheid. In de 
voormiddag spelen we in leeftijdsgroepen en in de namiddag zorgen we voor een openspelaanbod. Dat is een 
manier van spelen waarbij de kinderen zelf mogen kiezen waar, wanneer, met wie en hoe lang ze spelen. Door de 
huidige situatie kunnen we echter nog niet zeggen of een openspelaanbod mogelijk is, we op uitstap zullen kunnen 
gaan, er weer in bubbels wordt gespeeld, er ook op een andere locatie wordt gespeeld … Ook dat zal je lezen in de 
zomerbrochure of via www.berlaar.be/speelplein. 

Sinds een aantal jaren investeren wij op ons plein ook in een bepaalde functie: de PINC. Deze persoon staat 
in voor het welzijn van je kinderen. Het opzet van deze functie is één-op-één met de kinderen in gesprek te 
kunnen gaan, op deze manier voelen ze zich meer op hun gemak als ze iets kwijt willen. De PINC is makkelijk te 
herkennen op ons plein: hij of zij draagt namelijk een roze/’pink’ T-shirt. 

Meer weten?
Dienst Vrije Tijd - vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00
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LAGERESCHOOLKINDEREN RUIMEN 300 KILO 
ZWERFVUIL OP
Op dinsdag 23 en vrijdag 26 maart trokken de leerlingen van verschillende Berlaarse lagere scholen de 
straten op voor de jaarlijkse zwerfvuilactie. 129 kinderen namen deel aan de ‘lenteschoonmaak’ en haalden 
samen maar liefst 300 kilogram zwerfvuil op.

Gewapend met een fluohesje, handschoenen, een vuilzak en een grijpertje vertrokken de kinderen eind maart op 
zwerfvuilmissie en raapten daarbij alles op dat ze onderweg tegenkwamen. Ieder papiertje, flesje, blikje of ander soort 
afval dat niet op de openbare weg thuishoort, werd verwijderd. Na afloop werd het opgeruimde zwerfvuil naar het 
dorpsplein in het centrum gebracht, waar alle gevulde vuilniszakken verzameld werden en de leerlingen een duidelijk 
beeld kregen van hoeveel afval ze hadden ingezameld. Zo kwamen de leerlingen van de Balderschool, GBS De Stap, 
VBS Ballaarweg en VBS Misstraat te weten dat ze samen in totaal maar liefst 300 kilo zwerfvuil opruimden! 

Een dikke dankjewel aan alle opruimers voor hun inzet tijdens de actie. Dankzij hen kunnen we allemaal weer 
genieten van een proper Berlaar.

Alle lagere scholen van Berlaar hadden zich opgegeven om deel te nemen aan de zwerfvuilactie, die gedurende de 
twee laatste weken voor de paasvakantie plaatsvond. Omdat de maatregelen in verband met het coronavirus dit voor 
sommige scholen verhinderde, vond de zwerfvuilactie van maart in beperkte mate plaats. We bekijken samen met de 
overgebleven scholen of we deze actie voor hen op een later moment kunnen organiseren.
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MILIEU

OPGEPAST VOOR DE AZIATISCHE HOORNHAAR
In 2004 is er via een scheepslading uit China een bevruchte koningin van de Aziatische hoornaar in de 
omgeving van Bordeaux terecht gekomen. Een incident met zeer grote gevolgen. Deze wespachtige is 
aan hoog tempo Europa aan het koloniseren, Vlaanderen is helaas ook bereikt. Deze invasieve exoot is 
zeer schadelijk voor biodiversiteit en landbouw en staat bovenaan de lijst van de te verdelgen insecten in 
Europa. Vooral voor bijen vormt deze hoornaar een grote bedreiging.

In het voorjaar verlaten de koninginnen van de hoornhaar 
hun schuilplaats en maken ze een nieuw nest. Dat doen 
ze altijd op een beschutte plaats, heel vaak in door 
mensen gemaakte locaties zoals schuren, tuinhuisjes, 
afdaken, luifels, ... Ook in struiken en hagen kan een 
koningin een nieuw nest maken. De voorjaarsnesten zijn 
relatief klein en bevinden zich dicht bij de grond of op 
maximum enkele meters hoogte, waardoor verdelging 
door een professionele verdelger nog eenvoudig uit te 
voeren is.
 

#kijkinuwkot
Het is belangrijk om goed rond te kijken of je een 
Aziatische hoornaar of een nest terugvindt bij jou 
in de tuin of rond je huis voordat deze zich kan 
vermenigvuldigen!

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Ze 
is vooral zwart van kleur, maar de kop heeft opvallende 
oranje plekken. Op het achterlijf heeft ze een oranje band 
en de poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dit laatste 
is een zekere manier om de soort te onderscheiden.

Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. 
Deze is groter, vooral roodbruin van kleur, maar heeft 
meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes 
zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese 
hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet 
verdelgd worden!

Hoe herken je een nest van de Aziatische 
hoornaar?
Wanneer een koningin een nest begint te maken, 
zoekt ze een beschutte plaats. Eerst start ze met een 
raat van een drietal cellen en daarrond bouwt ze een 
bescherming.  Deze heeft in het begin de grootte van 

een pingpongbal maar wordt snel groter en groter. Na 
enkele weken zal de bol al de grootte van een meloen 
hebben. Op het einde van het voorjaar, aan het begin 
van de zomer, kan een nest de grootte hebben van een 
volleybal. De kleur van het nest is meestal lichtbruin. 
In de zomer beginnen de werksters een tweede definitief 
nest te maken. Dat bevindt zich meestal in een hoge 
boomtop in de buurt van het eerste nest. Deze nesten 
kunnen uitgroeien tot wel 1 meter groot, maar door het 
bladerdek zijn ze meestal zeer moeilijk te zien.

Wat moet je doen als je denkt een Aziatische 
hoornaar of een nest te zien?
Heb je een Aziatische hoornaar of een nest gezien, 
probeer dan een foto te maken en maak een melding 
op www.vespawatch.be. Als je een nest hebt gespot, 
probeer dan ook een foto te nemen van het insect zelf, 



20  I  De Kiosk - mei - juni 2021

IN BEELD: MAGNOLIABOOM KRIJGT NIEUWE 
THUIS IN PARK BERLAARHOF
Begin maart heeft het park Berlaarhof een nieuwe gast mogen ontvangen. De magnoliaboom die in het 
verleden de tuin van het gemeentehuis opfleurde, vond er z’n nieuwe bestemming.

Met de plannen voor de realisatie van een nieuw 
administratief centrum was de gemeente reeds gestart 
met het verplaatsen van de grote magnoliaboom die in 
de tuin van het oude gemeentehuis stond. Volgens de 
plannen van het project kon hij er niet blijven staan en 
dus werd de magnolia, ook wel beverboom genoemd, 
verwijderd en met de nodige zorg bewaard bij een 
gespecialiseerde firma. Intussen werd er gezocht naar 
een geschikte locatie. 

Met de aankoop van het Berlaarhof werd meteen duidelijk 
dat de boom er helemaal tot z’n recht zou komen, het 
gebruik van een magnolia in een park is namelijk een 
traditioneel gegeven. De boom, met een omvang van 

bijna 4 meter hoog en een diameter van 5 meter breed, 
vormt zo een beeldbepalend element in het nieuwe 
openbare park. Hij kreeg dan ook een ereplaats en werd 
aangeplant op een heuveltje in het grasland voor het 
kasteel.

De voorjaarsbloei van de magnolia is enorm imposant. 
Met z’n grote, tulpvormige bloemen en zachte parfum 
weet hij moeiteloos de aandacht naar zich toe te 
trekken. Kijk bij je volgende wandeling door het park dus 
zeker naar hem uit. Hopelijk kan hij er een eeuwenoude 
toekomst tegemoet gaan, want een magnoliaboom kan 
wel tot 200 jaar oud worden!

 De magnolia werd verplaatst naar het park Berlaarhof (2021). De 
schitterende bloemenpracht is gevoelig voor sterke wind en late 
vorst, waardoor de bladeren er momenteel dor en bruin uitzien.

want in het beginstadium is het niet altijd eenvoudig 
om het onderscheid te zien tussen een nest van een 
hoornaar of van een andere wesp. Na het plaatsen van 
de foto’s op vespawatch.be kan je (na +/-24 uur) bekijken 
of je melding als Aziatische hoornaar bevestigd wordt. 

Indien je inderdaad met een Aziatische hoornhaar te 
maken hebt, komen professionele verdelgers haar 
opsporen en verdelgen. Ga in geen geval zelf aan de 
slag! Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar 
haar nest toe en kan zeer gevaarlijk én in groep uithalen. 
De verdelgers zijn hierop voorbereid en dragen speciale 
beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende. Hou 
altijd ruim afstand van het nest. Als het nest in een 
tuinhuis of schuur hangt, is het aangeraden de ruimte 
niet meer te betreden!

Alle andere insecten zijn zeer nuttig. De Europese 
hoornaar is een vijand van de Aziatische soort en 
mag dus niet verdelgd worden.

Meer weten?
• https://vlaamsbijeninstituut.be/
• https://vespawatch.be/ (meldingspunt)

Dit is een mededeling van het Vlaams Bijeninstituut 
(VBI) dat instaat voor de opsporing en verdelging van de 
Aziatische hoornaar op het Vlaamse grondgebied.

 De magnoliaboom in bloei (2020).
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PADDENOVERZETACTIE: VRIJWILLIGERS 
REDDEN WEL 900 DIERTJES!
Ook Berlaar nam dit jaar opnieuw deel aan de jaarlijkse paddenoverzetactie van Natuurpunt. Sinds 22 
februari werden er gedurende een maand massaal amfibieën overgezet in De Beerslaan en Venushoek.

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 en regen in combinatie met hoge 
vochtigheid kruipen de dieren uit hun schuilplaats en 
trekken ze instinctief naar beken en poelen om zich 
voort te planten.

Wie geluk heeft, kan zonder problemen naar een 
voortplantingspoel trekken. Maar de minder fortuinlijke 
dieren moeten soms een verharde weg oversteken en 
het alsmaar toenemende verkeer trotseren. Op sommige 
plaatsen vinden we daardoor soms tientallen dieren die 
verminkt of dood op het asfalt liggen. 

Veilige oversteek dankzij vrijwilligers
Om dat te voorkomen organiseerden we samen met 
Natuurpunt ook dit jaar een paddenoverzetactie. Meer 
dan 20 natuurliefhebbers uit onze gemeente boden zich 
aan om de padden veilig naar de overkant te brengen. 

In De Beerslaan en Venushoek werden schermen 
geplaatst om padden en kikkers naar de emmers te 
leiden waarin we de diertjes opvangen. Op maandag 22 
februari werd de eerste pad officieel overgezet. In de 
dagen en weken die volgden, zorgden de vrijwilligers 
ervoor dat de opgevangen diertjes iedere ochtend en 
avond heelhuids de overkant van de straat bereikten. 

Eind maart was de trek door z’n hoogtepunt heen 
en liep ook de actie af. Op vijf weken tijd slaagden de 
vrijwilligers aan De Beerslaan erin 405 amfibieën veilig 
de oversteek te doen maken (229 padden, 54 kikkers 
en 122 salamanders). Aan Venushoek werden dan weer 
489 amfibieën (447 padden, 7 kikkers en 3 salamanders) 
overgezet. Helaas vonden we hier ook 32 onfortuinlijke 
diertjes die het net niet gehaald hadden, maar met een 
totaal van 862 overlevers mogen we zeker van een mooi 
resultaat spreken!

Bedankt aan alle vrijwilligers die al deze diertjes 
veilig hielpen oversteken!

WAAROM JOUW HOND AAN DE LEIBAND MOET
Niets zo ontspannend als een stevige wandeling met de trouwe viervoeter. Dit houdt zowel 
baasje als hond in een optimale conditie. Tijdens je wandeling kan je je hoofd leegmaken en 
alles even loslaten, behalve dan je hond. Hij is uiteraard van harte welkom in de natuur, maar enkel aan 
de leiband.

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. 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. 
Daarom moet je, net als op de openbare weg, 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 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. Hou, uit respect voor je 
medewandelaars, je hond dus aan de lijn.
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Wist je trouwens dat een loslopende hond zélf gevaar 
loopt? Niet alleen andere honden, maar ook opgeschrikte 
dieren, zoals bijvoorbeeld paarden, kunnen je trouwe 
viervoeter verwonden. Ook autowegen die in de buurt 
van jouw wandelplaats liggen kunnen gevaarlijk zijn als 
je hond te ver weg loopt. Een ongeluk is snel gebeurd. 
Bovendien zijn loslopende honden die lustig de natuur 
in trekken vatbaarder voor ziekten en vreemde beestjes, 
zoals teken.

Tip: Je hond aan de lijn houden is goed voor de onderlinge 
relatie tussen baasje en hond. Als je je hond los laat is hij 
vooral met zijn omgeving bezig. Als je je hond aan de lijn 
houdt, wordt hij verplicht om ook meer met jou bezig te zijn.

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. 
Geen zakje bij de hand? Dan kan je wel eens pech 
hebben en een sanctie krijgen. 

Let wel: in onze gemeente zijn er twee gebieden 
waar honden niet toegelaten zijn. Om de rust van de 
aanwezige landbouwdieren niet te verstoren, vragen 
we om het Broekwegpad en de trage weg Melkouwen - 
Venushoek (knooppuntnummers 16 en 17) te vermijden 
wanneer je op wandel gaat met je hond.

Opgepast met vogelvoer!
Tijdens de lente hebben vogels het druk: partner zoeken, 
nest bouwen, eieren leggen, broeden en jongen groot 
brengen. En dat hele proces vaak twee keer achter elkaar. 
Veel mensen willen iets extra doen voor de vogels en het 
hen makkelijker maken om eten te vinden, iets wat we 
alleen maar kunnen aanmoedigen. Maar let op wat en 
hoe je hen iets aanbiedt. 

Vaak worden namelijk vetbollen in een netje gebruikt. 
Deze blijken echter helemaal niet zo natuurvriendelijk te 
zijn en kunnen gevaarlijk zijn voor honden! De vetbollen 
komen vaak op de grond terecht en niet zelden schrokken 
honden deze, vanwege de ontzettend sterke geur, mét 
het netje naar binnen. Gevolg: maagproblemen. Op de 
koop toe geraken vogels vaak met hun pootjes verstrikt 
in de netjes en sterven van de honger, stress of kou.

Omdat het netje ook niet vergankelijk is in de natuur, is 
het helemaal niet zo’n ecologische keuze. De vogeltjes 
genieten evenzeer van vetbollen als die aangeboden 
worden op hoogte (zodat honden er niet bij kunnen) 
in een speciale houder voor vetbollen, te verkrijgen in 
tuincentra. Een andere optie is het vetbolletje op een 
schaal te leggen of op een andere manier op te hangen 
zodat de vogels niet vast kunnen komen te zitten, zolang 
je ervoor zorgt dat de vetbollen niet op de grond kunnen 
vallen.

DE GELE PAPIERCONTAINER KOMT ERAAN!
Het is bijna zover: vanaf juli 2021 haalt IVAREM papier en karton in Berlaar aan huis op 
in gele containers. Gedaan met het verzamelen van papier in kartonnen dozen of het 
samenbinden in pakketjes, voortaan verzamel je oud papier en karton netjes en droog in een gesloten container.

De gemeente koos voor dit systeem omdat er heel wat 
voordelen zijn aan de ophaling van papier en karton 
in containers. Zo heeft de container een deksel, zodat 
je papier en karton ook buiten kan stockeren zonder 
dat de inhoud nat wordt of gaat vliegen. Daarnaast is 
de container voorzien van wieltjes, wat het makkelijker 
maakt om hem buiten te zetten wanneer hij vol is. Je 
hoeft je niet meer te bukken of met gewicht te sleuren. 
Niet alleen gebruiksvriendelijker voor jou, ook voor de 
ophalers is het een grote verbetering. Zij heffen nu 
tonnen papier en karton tijdens één ophaalronde. Met 
de container wordt hun taak wat lichter.

Waarom een container van 240 liter?
De standaard container die ieder gezin ontvangt heeft 
een volume van 240 liter, het ideale formaat om papier en 
karton van één maand in te verzamelen. Wie een kleiner 
of groter exemplaar wou, kon dit aanvragen bij IVAREM 
tot 30 april. Het formaat van je container wijzigen is nu 
dus niet meer mogelijk.

Wanneer krijg ik een container? 
Je krijgt de container met chip en barcode thuis geleverd. 
De container is uniek voor jouw adres, zo heb je recht op 

het gebruik ervan en wordt hij onderhouden aan huis 
indien nodig.

De laatste ophaling in het oude systeem is voorzien 
op donderdag 10 juni 2021. De bedeling van de nieuwe 
containers start op 21 juni. Op donderdag 8 juli gebeurt 
de eerste ophaling van papier en karton in de gele 
container en neemt IVAREM papier en karton dat los 
aan de straatkant staat niet meer mee. Zorg er dus voor 
dat al je papier en karton in je container steekt en niet 
ernaast. Je kan wel nog met los papier en karton terecht 
op het recyclagepark (Hellegatstraat 2).

Wat kost mij dat?
Het aanbieden van de gele container is kosteloos, je 
betaalt ook niet voor het gewicht van het papier en 
karton dat je maandelijks aanbiedt. Zorg er wel voor 
dat je je container steeds tijdig buiten zet (voor 7 uur 
’s ochtends op de dag van ophaling of vanaf 19 uur de 
dag voor de ophaling) en op de correcte manier klaarzet 
(handvat naar de straatkant en deksel dicht).

Meer weten?
www.berlaar.be/papiercontainer



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 – 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
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
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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