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Beste burgers van Berlaar,

In naam van het hele gemeentebestuur wensen we je het allerbeste voor ’t 
nieuwe jaar. Laten we samen in 2018 de lat zo hoog leggen dat we er allemaal 
vlotter onderdoor kunnen! 
 
Er werd keihard gewerkt aan het budget en de meerjarenplanning. Ze is sluitend 
en dat doet deugd! 

We trekken ook  dit nieuwe jaar de kaart van investeren. Je kan de voornaamste 
plannen en wensen bekijken in dit nummer. Voor 2018 voorzien we alvast bijna 
5 miljoen euro voor allerlei projecten.  Stilstaan is immers achteruitgaan! Ons 
patrimonium zal dan ook volop opgewaardeerd worden.

In het kader van onze prioritaire doelstelling omtrent veiligheid voor zwakke 
weggebruikers voorzien we een extra budget van meer dan 1 miljoen euro. 
Fietspaden en voetpaden worden verbeterd en vernieuwd. In onze recente 
Burgerbabbel is deze wens ook uitdrukkelijk naar voren gekomen. Wij steken een 
tandje bij.

Belfius gaf ons een goed financieel rapport mee en zet hiermee de deur open 
voor verdere ontwikkelingen die duurzaam en goed zijn voor ons dorp.

Berlaar is dus volop in beweging met een nieuwe huisstijl en een stijlvol logo, 
moderner en eigentijdser. Hiermee zetten we in op de toekomst van onze mooie 
gemeente waar het BEREGOED is om te wonen! 

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE 
GEMEENTERAAD

Tijdens de gemeenteraadszittingen van oktober en november 
werden onder andere onderstaande zaken beslist:

Goedkeuring kapreglement en 
reglement Waardevolle Bomen
In de raadszitting van oktober 
keurde de gemeenteraad het 
reglement Waardevolle Bomen en 
het nieuwe kapreglement goed. De 
reglementen werden opgemaakt in 
samenspraak met de gemeentelijke 
milieuraad en moeten de 
maatschappelijke, ecologische en 
economische waarde van bomen in 
onze gemeente beschermen.
Met de reglementen wil het 
gemeentebestuur in eerste 
instantie waardevolle bomen en 
bomen die de potentie hebben om 
tot een waardevolle boom uit te 
groeien beschermen. Deze bomen 
mogen niet gekapt worden, tenzij 

er veiligheidsrisico’s zijn of de boom 
gezondheidsproblemen heeft.

De reglementen moeten 
de maatschappelijke, 
ecologische en 
economische waarde van 
bomen in onze gemeente 
beschermen.

Ontbinding interlokale 
vereniging ‘Wonen langs Dijle 
en Nete’
De gemeenteraad keurde in 
november unaniem de ontbinding 
van de interlokale vereniging 
‘Wonen langs Dijle en Nete’ goed. 
IGEMO zal de activiteiten van deze 
vereniging als project verder zetten.
Het gemeentebestuur sloot 
daarvoor een overeenkomst af met 
IGEMO, waarin de inhoudelijke en 
financiële aspecten van het project 
geregeld worden. 

  De gemeenteraden zijn 
openbaar en vinden elke derde 
dinsdag van de maand plaats!
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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.

GOED OM WETEN

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens
27.9.2017 Rosa De Borger
7.10.2017 Maria Laeremans
13.10.2017 Karel Verlinden
13.10.2017 Melania Vertommen
15.10.2017 Marcel Ceulemans
20.10.2017 Nancy Van Vaerenberg
21.10.2017 Francis (Cisse) Thys
23.10.2017 Guido Torfs

26.10.2017 Anna Van Parijs
26.10.2017 Georgius Heylen
28.10.2017 Marcel Vertommen
30.10.2017 Martha (Eveline) Huysmans
1.11.2017 Isidorus Douwen
10.11.2017 Wilhelmina (Zuster Mien) Van Elten
12.11.2017 Judocus (Louis) Verstraeten
12.11.2017 Louis Pauwels
12.11.2017 Marguerite Van Roosenbroek

Huwelijken
21.10.2017 Danny Laureys en Denise De Ceuster
28.10.2017 Bart Huysentruyt en Caroline Martinet

21.11.2017 Philip Boel en Rosita Goris

KINDEROPVANG IN DE KROKUSVAKANTIE
Van maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari is buitenschoolse kinderopvang Roefels open van 
6.45 tot 18.30 uur. Tijdens de krokusvakantie worden er leuke activiteiten gedaan en staat spel en plezier 
centraal.

Je kan alleen inschrijven als je kind al geregistreerd is in onze opvang. Van maandag 15 januari om 8 uur tot en 
met donderdag 8 februari om 12 uur kan je jouw kind online inschrijven. De werkwijze staat vermeld op de website:  
http://roefels.berlaar.be.

Sluitingsdagen
Beide locaties van de opvang zijn in 2018 op volgende dagen gesloten:
• Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag
• Dinsdag 2 januari Tweede nieuwjaarsdag
• Maandag 2 april  Paasmaandag
• Maandag 30 april Brugdag
• Dinsdag 1 mei Dag van de Arbeid
• Donderdag 10 mei  Hemelvaart
• Vrijdag 11 mei  Brugdag
• Woensdag 11 juli  Feest van de Vlaamse Gemeenschap
• Woensdag 15 augustus Hemelvaart
• Donderdag 1 november Allerheiligen
• Vrijdag 2 november Allerzielen
• Maandag 24 december  Wij zijn open tot 17 uur!
• Van dinsdag 25 december 2018 tot en met woensdag 2 januari 2019
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Meerjarenplanning 2014-2019

De meerjarenplanning speelt in de beleids- en beheerscyclus een centrale rol. Het geeft zicht op de politieke keuzes en 
schetst de verwachte financiële ontwikkelingen op lange termijn. Jaarlijks wordt de meerjarenplanning geactualiseerd. 
Dat is nodig door de gewijzigde economische omstandigheden, de gewijzigde wetgeving en de impact van het federaal 
en Vlaams regeerakkoord.

De autofinancieringsmarge moet in 2019 positief zijn. Of met andere woorden de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente moeten ook op het einde van de legislatuur in evenwicht zijn.   De volgende jaren verwachten (of noteerden) 
wij volgende positieve resultaten:

MEERJARENPLANNING 2014-2019 EN BUDGET 2018 
Gemeenten en OCMW’s maken al enige tijd gebruik van de beleids- en beheerscyclus (BBC), die wordt 
opgelegd door de Vlaamse overheid en die een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de 
boekhouding en de jaarrekening bevat. BBC is daardoor het instrument voor de lokale overheden om hun 
beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken, het beleid op te volgen en het te evalueren. 
Een overzicht!

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.201.141 2.702.982 2.583.432 598.940 218.269 546.613 218.305

Budget 2018 

Het exploitatiebudget (dagelijkse uitgaven en inkomsten)  heeft een positief saldo van 477 890 euro.
De verdeling van de uitgaven (14 474 007 euro) en ontvangsten (14 951 897 euro) is als volgt : 

Uitgaven

De werkingssubsidies betreffen voornamelijk de dotatie 
aan het OCMW ( 956 793 euro),  de dotatie aan de 
politiezone Berlaar-Nijlen (1 290 265 euro) en de dotatie aan 
de nieuwe brandweerzone  Rivierenland (366 447 euro). 
De brandweerzone krijgt ook een investeringssubsidie 
van 10 850 euro.

In de bezoldigingen zijn de 1 873 700 euro lonen aan 
het onderwijzend personeel begrepen die ook bij de 
ontvangsten onder de werkingssubsidies voor hetzelfde 
bedrag voorkomen.

Ontvangsten

Meerjarenplanning	2014-2019	-	Budget	2018		
Gemeenten	en	OCMW’s	maken	al	enige	tijd	gebruik	van	de	beleids-	en	beheerscyclus	(BBC),	die	
wordt	opgelegd	door	de	Vlaamse	overheid	en	die	een	reeks	regels	voor	het	meerjarenplan,	het	
budget,	de	boekhouding	en	de	jaarrekening	bevat.	BBC	is	daardoor	het	instrument	voor	de	lokale	
overheden	om	hun	beleid	te	plannen,	de	financiële	vertaling	daarvan	te	maken,	het	beleid	op	te	
volgen	en	het	te	evalueren.	Een	overzicht!	

Meerjarenplanning	2014-2019	
	
De	meerjarenplanning	speelt	in	de	beleids-	en	beheerscyclus	een	centrale	rol.	Het	geeft	zicht	op	de	
politieke	keuzes	en	schetst	de	verwachte	financiële	ontwikkelingen	op	lange	termijn.	Jaarlijks	wordt	
de	meerjarenplanning	geactualiseerd.	Dat	is	nodig	door	de	gewijzigde	economische	omstandigheden,	
de	gewijzigde	wetgeving	en	de	impact	van	het	federaal	en	Vlaams	regeerakkoord.			

De	autofinancieringsmarge	moet	in	2019	positief	zijn.	Of	met	andere	woorden	de	inkomsten	en	
uitgaven	van	de	gemeente	moeten	ook	op	het	einde	van	de	legislatuur	in	evenwicht	zijn.			De	
volgende	jaren	verwachten	(of	noteerden)	wij	volgende	positieve	resultaten:	

2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	 	

2.201.141	 2.702.982	 2.583.432	 598.940	 218.269	 546.613	 218.305	 	

	

	

Budget	2018	
	

Het	exploitatiebudget	(dagelijkse	uitgaven	en	inkomsten)		heeft	een	positief	saldo	van	477	890	euro.	

De	verdeling	van	de	uitgaven	(14	474	007	euro)	en	ontvangsten	(14	951	897	euro)	is	als	volgt	:		

Uitgaven:			
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Meerjarenplanning	2014-2019	en	budget	2018		
Gemeenten	en	OCMW’s	maken	al	enige	tijd	gebruik	van	de	beleids-	en	beheerscyclus	(BBC),	die	
wordt	opgelegd	door	de	Vlaamse	overheid	en	die	een	reeks	regels	voor	het	meerjarenplan,	het	
budget,	de	boekhouding	en	de	jaarrekening	bevat.	BBC	is	daardoor	het	instrument	voor	de	lokale	
overheden	om	hun	beleid	te	plannen,	de	financiële	vertaling	daarvan	te	maken,	het	beleid	op	te	
volgen	en	het	te	evalueren.	

Meerjarenplanning	2014-2019	
	
De	meerjarenplanning	speelt	in	de	beleids-	en	beheerscyclus	een	centrale	rol.	Het	geeft	zicht	op	de	
politieke	keuzes	en	schetst	de	verwachte	financiële	ontwikkelingen	op	lange	termijn.		Jaarlijks	wordt	
de	meerjarenplanning	geactualiseerd.	Dit	is	nodig	door	de	gewijzigde	economische	omstandigheden,	
de	gewijzigde	wetgeving	en	de	impact	van	het	federaal	en	Vlaams	regeerakkoord.			

De	autofinancieringsmarge	moet	in	2019	positief	zijn.	Of	met	andere	woorden	de	inkomsten	en	
uitgaven	van	de	gemeente	moeten	ook	op	het	einde	van	de	legislatuur		in	evenwicht	zijn.			De	
volgende	jaren	verwachten	wij	volgende	positieve	resultaten	:	

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2 201 141 2 702 982 1 181 710 564 748 569 350 400 270 

	

Budget	2018		
	

Het	exploitatiebudget	(dagelijkse	uitgaven	en	inkomsten)		heeft	een	positief	saldo	van	816	530	euro.	

De	verdeling	van	de	uitgaven	(13	977	292	euro)	en	ontvangsten	(14	793	822	euro)	is	als	volgt:		

Uitgaven:			

	

	

	

De	werkingssubsidies	betreffen	voornamelijk	de	dotatie	aan	het	OCMW	(	956	793	euro),		de	dotatie	
aan	de	politiezone	Berlaar-Nijlen	(1	290	265	euro)	en	de	dotatie	aan	de	nieuwe	brandweerzone		
Rivierenland	(366	447	euro).	De	brandweerzone	krijgt	ook	een	investeringssubsidie	van	10	850	euro.	

In	de	bezoldigingen	zijn	de	1	873	700	euro	lonen	aan	het	onderwijzend	personeel	begrepen	die	ook	
bij	de	ontvangsten	onder	de	werkingssubsidies	voor	hetzelfde	bedrag	voorkomen.	

	

	

	

Berlaar	investeert	fors	de	volgende	jaren	
	

Hierna	zetten	we	de	voornaamste	investeringen	die	het	bestuur	de	volgende	jaren	zal	uitvoeren	op	
een	rijtje.	De	investeringsbedragen	zijn	bruto	bedragen,	voor	sommige	projecten	worden	er	grote	
subsidies	toegekend.	Het	totale	bedrag	aan	subsidies	van	2018	tot	en	met	2023	bedraagt	9	633	332	
euro.		
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De	werkingssubsidies	betreffen	voornamelijk	de	dotatie	aan	het	OCMW	(	916	529	euro),	de	dotatie	
aan	de	politiezone	Berlaar-Nijlen	(1	264	966	euro)	en	de	dotatie	aan	de	nieuwe	brandweerzone		
Rivierenland	(364	984	euro).		De	brandweerzone	krijgt	ook	een	investeringssubsidie	van	10	850	euro.	

In	de	bezoldigingen	zijn	de	1	845	500	euro	bezoldigingen	aan	het	onderwijzend	personeel	begrepen	
die	ook	bij	de	ontvangsten	onder	de	werkingssubsidies	voor	hetzelfde	bedrag	voorkomen.	

	

Ontvangsten:	

	

	

	

	

Berlaar	investeert	fors	de	volgende	jaren	
	

Hieronder	zetten	we	de	voornaamste	investeringen	die	het	bestuur	de	volgende	jaren	zal	uitvoeren	
op	een	rijtje.	Daarbij	moet	je	nog	rekenen	dat	de	nieuwe	gemeenteschool	aan	de	Pastorijstraat	de	
volgende	30	jaar	jaarlijks	95	273	euro	zal	kosten.	De	investeringsbedragen	zijn	bruto	bedragen,	voor	
sommige	projecten	worden	er	aanzienlijke	subsidies	toegekend.	Het	totale	bedrag	aan	subsidies	van	
2017	tot	en	met	2022	bedraagt	8	588	959	euro.		
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Berlaar investeert fors de volgende jaren

Hierna zetten we de voornaamste investeringen die 
het bestuur de volgende jaren zal uitvoeren op een 
rijtje. De investeringsbedragen zijn bruto bedragen, 
voor sommige projecten worden er grote subsidies 
toegekend. Het totale bedrag aan subsidies van 2018 
tot en met 2023 bedraagt 9 633 332 euro. 

2018 euro

Bouw nieuw administratief centrum + ereloon 1 025 000

ICT 211 558

Aankoop materiaal 84 300

Kantooruitrusting 30 500

Masterplan sport 100 000

Speeltuigen 20 000

Ander meubilair 4 500

Heraanleg fietspad Pastorijstraat, Ballaarweg, 
kerkomgeving en markt + ereloon

147 671

Aanleg Broekweg + ereloon 257 000

Erelonen fietspad Itegembaan 60 000

Ereloon heraanleg Kardinaal Cardijnplein , 
Heideroosstraat, Melkouwensteenweg

55 000

Heraanleg Kardinaal Cardijnplein , 
Heideroosstraat, Melkouwensteenweg

500 000

Fietspad Hemelshoek 717 000

Vrachtwagenparkings 22 000

Aankoop ziekenwagen Rode Kruis 35 000

Investeringen openbare verlichting ‘LED’ 100 000

Materiaal aankoop niet-chemische 
onkruidbestrijding

45 000 

Aankoop materiaal: onderhoudstoestel 25 000

Onderhoud wegen  700 000

Onderhoud wegen  ereloon 30 000

Investeringssubsidies brandweer 10 850

Investeringssubsidie lokalen verenigingen 300 000

Speeltuigen Ballaarweg 30 000

Speeltuin : Ballaarweg 90 000

Restauratie dodenhuisje 30 000

Heraanleg kerkhof Heikant 30 000

Aankoop voertuigen technische dienst 48 000

Columbariumnissen 12 500

Gebouwen buitengewoon onderhoud: school 85 000

Gebouwen buitengewoon onderhoud: BKO 100 000

Kiosk en wortelpoel 80 000

Totaal 4 985 879

2019 euro

Bouw nieuw administratief centrum + ereloon 2 975 000

Aankoop materiaal 29 300

Poetsmachine 12 000

ICT 43 300

Kantooruitrusting 22 000

Masterplan sport 3 250 000

Ander meubilair 2 500

Heraanleg fietspad Pastorijstraat, Ballaarweg, 
kerkomgeving en markt + ereloon

2 627 242

Onteigening grond fiets-o-strade 338 951

Heraanleg Kardinaal Cardijnplein , 
Heideroosstraat, Melkouwensteenweg

501 500

Fietspad Hemelshoek 717 000

Onderhoud wegen  250 000

Onderhoud wegen  ereloon 30 000

Investeringen openbare verlichting ‘LED’ 100 000

Speeltuigen 50 000

Aankoop voertuigen technische dienst 25 000

Totaal 10 973 793

2020 euro

Bouw nieuw administratief centrum + ereloon 3 000 000

Aankoop materiaal 17 300

ICT materiaal 41 100

Masterplan sport 3 150 000

Speeltuigen 20 000

Ander meubilair 2 500

Ereloon heraanleg fietspad Pastorijstraat, 
Ballaarweg, kerkomgeving en markt 

42 327

Ereloon restauratie St. Pieterskerk 58 231

Restauratie St. Pieterskerk 500 000

Aankoop parking kerkomgeving 800 000

Fietspad langs spoor fiets-o-strade 388 413

Onteigening grond fiets-o-strade 515 659

Onderhoud wegen 250 000

Onderhoud wegen  ereloon 30 000

Investeringen openbare verlichting ‘LED’ 100 000

Speeltuigen 30 000

Aankoop voertuigen technische dienst 45 000

Columbariumnissen 25 000

Totaal 9 015 530
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2021 euro

Bouw nieuw administratief centrum + ereloon 2 500 000

Aankoop materiaal 16 500

ICT materiaal 41 100

Masterplan sport 2 500 000

Ander meubilair 2 500

Ereloon heraanleg fietspad Pastorijstraat, 
Ballaarweg, kerkomgeving en markt 

39 527

Ereloon restauratie St. Pieterskerk 58 231

Restauratie St. Pieterskerk 500 000

Fietspad langs spoor fiets-o-strade 782 004

Onteigening grond fiets-o-strade 515 659

Onderhoud wegen 250 000

Onderhoud wegen  ereloon 30 000

Investeringen openbare verlichting ‘LED’ 100 000

Speeltuigen 20 000

Aankoop voertuigen technische dienst 125 000

Totaal 6 965 163

2022 euro

Aankoop materiaal 14 500

ICT materiaal 41 100

Speeltuigen 10 000

Ander meubilair 2 500

Ereloon heraanleg fietspad Pastorijstraat, 
Ballaarweg, kerkomgeving en markt 

2 500

Heraanleg fietspad Pastorijstraat, Ballaarweg, 
kerkomgeving en markt

1 242 678

Ereloon restauratie St. Pieterskerk 2 000

Restauratie St. Pieterskerk 500 000

Onderhoud wegen 250 000

Onderhoud wegen  ereloon 30 000

Investeringen openbare verlichting ‘LED’ 100 000

Totaal 2 195 278

  Berlaar investeert 
fors de 

volgende jaren!

2022 euro

Aankoop materiaal 14 500

ICT-materiaal 41 500

Speeltuigen 10 000

Ander meubilair 2 500

Heraanleg fietspad Pastorijstraat, Ballaarweg, 
kerkomgeving en markt

1 242 678

Restauratie St. Pieterskerk 1 000 000

Ereloon fietspad N10 78 500

Fietspad N10 1 000 000

Onderhoud wegen 250 000

Onderhoud wegen  ereloon 30 000

Investeringen openbare verlichting ‘LED’ 100 000

Aankoop voertuigen technische dienst 25 000

Totaal 3 794 679

AFVALOPHALING 
VERHUIST NAAR 
DONDERDAG
Om een zo goed mogelijke dienstverlening te kunnen 
bieden,heeft IVAREM de ophaalrondes in 2018 in alle 
gemeenten herschikt.

Voor de inwoners van Berlaar betekent dit dat ze 
vanaf 2018 hun afval niet meer op dinsdag, maar 
op donderdag kunnen buiten plaatsen. Bekijk zeker 
goed de afvalkalender die je in de loop van december 
in je brievenbus vond. Je vindt de kalender ook op 
www.ivarem.be/ophaalkalender. 

Je kan ook de gratis app Recycle! downloaden. 
Hiermee weet je perfect wanneer je welk afval 
kan aanbieden, weet je waar de dichtstbijzijnde 
textielcontainer of glasbol is en krijg je sorteerhulp. 
De app is gratis beschikbaar voor iPhone en Android.

Vragen?
Bel dan naar de gratis infolijn op 0800 90 441.
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WERKEN OP AFSPRAAK EN OPENINGSUREN 
SOCIAAL HUIS
De Berlaarse diensten werken vanaf 1 januari 2018 op afspraak. Hou rekening met deze en andere 
nieuwigheden, zo voorkom je dat je in januari voor een gesloten deur komt te staan of niet meteen kan 
worden verder geholpen

Wijziging openingsuren Sociaal Huis/OCMW

Met het oog op een toekomstige fusie tussen gemeente 
en OCMW maken beide besturen verder werk van een 
geïntegreerde dienstverlening. Vanaf 1 januari 2018 
gebruiken de gemeentelijke diensten (Gemeentehuis, 
Markt 1) en de sociale diensten (Sociaal Huis,  
Zomerstraat 22) daarom dezelfde openingsuren. Daarop 
geldt één uitzondering, want het Sociaal Huis heeft 
geen avondopening op maandagavond. Je kan op beide 
locaties terecht op volgende momenten, maar richt je bij 
voorkeur eerst tot het onthaal in het gemeentehuis:

Maandag: 9 - 12.15 uur en 17.30 - 20 uur (avondopening)*
Dinsdag: 9 - 12.15 uur
Woensdag: 9 - 12.15 uur en 13.30 - 16.30 uur 
(namiddagopening)
Donderdag: 9 - 12.15 uur
Vrijdag: 9 - 12.15 uur

OPGELET: tijdens enkele schoolvakanties (paas-,  
zomer- en kerstvakantie) vallen de namiddag- en 
avondopeningen weg, behalve op de eerste maandag 
van juli en de eerste maandag van augustus.
*Het Sociaal Huis/OCMW (Zomerstraat 22) heeft geen 
avondopening op maandagavond.

Telefonische bereikbaarheid

Om contact op te nemen met de gemeentelijke en 
sociale diensten, bel je naar het algemeen nummer  
03 410 19 00. De onthaalmedewerker zal je verder helpen 
of je naar de juiste medewerker doorverbinden.

Onze diensten zijn telefonisch bereikbaar op volgende 
momenten:
Maandag: 8.30 - 12.15 uur, 13.30 - 16.30 uur en 17.30 - 20 
uur*
Dinsdag: 8.30 - 12.15 uur en 13.30 - 16.30 uur
Woensdag: 8.30 - 12.15 uur en 13.30 - 16.30 uur
Donderdag: 8.30 - 12.15 uur en 13.30 - 16.30 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.15 uur

*OPGELET: tijdens enkele schoolvakanties (paas-, zomer- 
en kerstvakantie) is er geen telefonische permanentie 
op maandagavond, behalve op de eerste maandag van 
juli en van augustus.

Werken op afspraak

Om lange wachtrijen aan onze loketten te vermijden en 
je als burger efficiënt en snel te kunnen verder helpen, 

werken de meeste van onze diensten vanaf 1 januari 
2018 op afspraak.

Welke diensten werken op afspraak?
Voor een beroep op volgende diensten zal je altijd een 
afspraak moeten maken:
• Vrije Tijd (Sport & Gezondheid, Jeugd, Senioren, 

Cultuur, Toerisme)
• Sociale dienst (OCMW)
• Omgeving (Stedenbouw, Mobiliteit & Milieu)
• Openbare Werken
• Lokale Economie
• Evenementen en uitleendienst

Omdat deze diensten voortaan uitsluitend op afspraak 
werken, is er vanaf 1 januari nog maar één uniek loket: 
namelijk het onthaal in het gemeentehuis (Markt 1). De 
loketten en deuren van Markt 2, Markt 3 en Markt 4 
worden vanaf dan gesloten.

Burgerzaken
De dienst Burgerzaken werkt slechts gedeeltelijk op 
afspraak. Heb je één van onderstaande zaken nodig? 
Meld je dan tijdens de openingsuren aan bij het onthaal, 
hiervoor heb je geen afspraak nodig. Zij helpen je verder 
of verwijzen je door naar de juiste medewerker. Voor 
alle andere producten moet je ook bij Burgerzaken een 
afspraak maken.

Producten waarvoor je geen afspraak nodig hebt
Onthaal:
• Algemene informatie
• Inschrijvingen voor gemeentelijke activiteiten
• Afgeven van documenten of indienen van aanvragen
• Dienst Warme Maaltijden & klusjesdienst
• Berlaarbon, vuilniszakken, rookmelders, afvalkalender, 

brochures, …
• Reistoelating minderjarigen
• Reispaspoorten (afhalen)
• Rijbewijzen (afhalen)

Burgerzaken:
• Reispaspoorten (aanvragen)
• Rijbewijzen (aanvragen)
• Identiteitskaart, kids-ID, vreemdelingenkaart
• Uittreksel strafregister en attesten bevolkingsregister
• Bewijs van nationaliteit, akte Burgerlijke Stand
• Verloren voorwerpen
• Verkiezingen: aangetekende zending, 

afwezigheidsattest en duplicaat stembrief
• Wettigen handtekening en eensluidende verklaring 

kopie
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• Adreswijziging
• Vreemdelingen ten laste neming
• Orgaandonatie
• Laatste wilsbeschikking
• Euthanasie
• Aanvraag huwelijksdatum

Onduidelijk of je nu wel of niet een afspraak moet 
maken? Neem contact op via 03 410 19 00 of info@
berlaar.be. Onze medewerkers vertellen je graag hoe je 
te werk moet gaan.

Hoe maak je een 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. Zo kunnen 
we de planning van onze medewerkers 
optimaal organiseren en geef je hen de 
tijd om je dossier voor te bereiden. Wie 
op maandag een afspraak aanvraagt, zal 
dus ten vroegste op donderdag kunnen 
langskomen.

SAMENGEVAT

VANAF 1 JANUARI 2018 …
• … neemt het Sociaal Huis/OCMW (Zomerstraat 22) 

de openingsuren van het gemeentehuis over, 
met uitzondering van de maandagavondzitting.

• … kan je de sociale diensten (Sociaal Huis/OCMW), 
net als de gemeentelijke diensten, bereiken 
via het algemeen nummer 03 410 19 00 of  
info@berlaar.be.

• … ben je bij een bezoek aan het gemeentehuis 
verplicht om jezelf eerst aan te melden bij het 
onthaal.

• … werken Vrije Tijd, Sociale Dienst, Omgeving, 
Openbare Werken, Lokale Economie, 
Evenementen en Uitleendienst uitsluitend op 
afspraak.

• … maak je, minstens drie dagen vooraf, bij die 
diensten een afspraak via 03 410 19 00 of via 
info@berlaar.be.

• … werkt de dienst Burgerzaken gedeeltelijk op 
afspraak. Als het onduidelijk is of je wel of niet 
een afspraak moet maken, neem je best voor je 
bezoek even contact op.

Een overzicht van alle wijzigingen kan je vinden op  
www.berlaar.be/dienstverlening2018.

GESTEL IS NEGENDE STILTEGEBIED IN VLAANDEREN
De Vlaamse Overheid heeft Gestel officieel erkend als stiltegebied. 
Stiltegebieden zijn unieke gebieden waar de nood tot bescherming 
voortvloeit uit de eigenschappen stilte en rust.

In een stiltegebied betekent stilte 
niet de totale afwezigheid van 
geluid, maar wel een aangenaam 
geheel van geluiden die niet storen 
en waar je tot rust kan komen.

De erkenning tot stiltegebied houdt 
in dat het gemeentebestuur van 
Berlaar voortaan steeds rekening 
zal moeten houden met de 
stiltekwaliteit in het gebied. Gestel 
is door de erkenning het negende 
stiltegebied in Vlaanderen.

De rode afbakening op bijgevoegde 
kaart geeft de grenzen van het 

nieuwe stiltegebied aan. Het aantal 
sterren (op een schaal van een tot 
drie) geeft de akoestische kwaliteit 
weer, het aangename geheel van 
natuurlijke geluiden.

De erkenning tot 
stiltegebied houdt in dat 
het gemeentebestuur 
van Berlaar voortaan 
steeds rekening zal 
moeten houden met 
de stiltekwaliteit in het 
gebied
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BERLAAR BOUWT!
In Berlaar wordt er hard gewerkt aan de toekomst. Omdat er 
verscheidene projecten tegelijk lopen, geven we jullie graag een 
stand van zaken van enkele openbare werken in onze gemeente.

 
Onderhoudswerken

In de loop van februari 2018 starten 
we met enkele onderhoudswerken 
aan onze wegen. In de 
Legrellestraat, de Liersesteenweg 
(tussen rotonde en Kapellebaan) en 
de Kapellebaan vernieuwen we de 
voet- en fietspaden. In de Bosstraat 
en de Liersesteenweg wordt de 
strook tussen het voetpad en 
de rijbaan vervangen en ook het 
tweede deel van de Itegembaan 
(tussen de Hertstraat en de grens 
met Itegem) krijgt een vernieuwd 
fietspad.

In de Hertstraat zelf zal er naast de 
rijbaan, waar nu alleen steenslag 
ligt, verharding aangebracht 
worden. De onderhoudswerken 
veroorzaken waarschijnlijk wat 
verkeershinder, maar we proberen 
die zoveel mogelijk te beperken.

De Berlaarse handelaars 
blijven tijdens de werken 
aan de Kesselsteenweg 
steeds bereikbaar

Kesselsteenweg
De aanleg van een nieuw, vrijliggend 
fietspad naast de Kesselsteenweg 
zit momenteel op schema. In 
Nijlen werden alle rioleringswerken 
reeds uitgevoerd, al moeten de 
woningen van de bewoners wel 
nog afgekoppeld worden. Zowel 
in Berlaar als in Nijlen werkt 
de aannemer nu volop aan de 
onderfundering en de fundering 
van het nieuwe fietspad. In onze 
gemeente zijn alle nutsleidingen 
aangebracht en gekoppeld, met 
uitzondering van de openbare 
verlichting. Die laatste koppeling is 
voorzien voor januari/februari 2018.

We benadrukken graag dat de 
Berlaarse handelaars (Herberg De 
Boekt, Bloemen Mariën en Carrefour 

Market) tijdens de werken steeds 
bereikbaar blijven. 

Pastorijstraat
In de Pastorijstraat staan er 
enkele grote heraanleg- en 
rioleringswerken op het programma. 
Voor die werken kunnen starten 
moeten eerst de nutsleidingen 
verplaatst worden. Bovendien laat 
het gemeentebestuur de aannemer 
niet starten voor het fietspad van 
de Kesselsteenweg afgewerkt is 
en die belangrijke verbindingsweg 
terug werd opengesteld.

Tijdens de heraanleg zal de 
volledige Pastorijstraat vernieuwd 
worden. De rijbaan krijgt een nieuw 
wegdek en er worden veiligere 
voet- en fietspaden aangelegd. 
Dat betekent dat de rijbaan 
moet worden afgesloten, maar 
er wordt wel een doorgang voor 
fietsers en voetgangers voorzien. 
Gemeentelijke basisschool De 
Stap en sporthal ’t Stapveld blijven 
bereikbaar langs één zijde van 
de werf. De uitvoering gebeurt in 
verschillende fases.
 
Smidstraat
De werken in de Smidstraat liggen 
voorlopig stil. Het gemeentebestuur 
legt hoge voorwaarden op om tot 
een veilig en comfortabel fietspad 
te komen. Over die voorwaarden 
ontstond discussie tussen de 
aangestelde ontwerper en het 
studiebureau, waarop de aannemer 
besloot de werken stil te leggen.

Het gemeentebestuur ondernam 
daarop enkele juridische stappen 
en liet proeven uitvoeren om alles 
grondig te onderzoeken. Begin 
2018 verwachten we de uitspraak 
van de gerechtelijk expert, 
waarna de werken terug van start 
zouden moeten gaan. Hou onze 
communicatiekanalen goed in het 
oog, zo kunnen we je op de hoogte 
houden van dit dossier.

Kardinaal Cardijnplein, 
Heideroosstraat en 
Melkouwensteenweg
 
Het Kardinaal Cardijnplein, 
de Heideroosstraat en de 
Melkouwensteenweg (tot aan het 
kruispunt met de Heistsebaan) 
worden heraangelegd. Na 
een eerste infoavond waarop 
geïnteresseerden suggesties 
en opmerkingen konden geven, 
maakte het studiebureau een 
voorontwerp op. Dat stellen we 
tijdens een infoavond in het 
voorjaar van 2018 graag aan de 
buurtbewoners voor. De start van 
de werken wordt voorzien na de 
zomer 2018.

Verkeersmaatregelen

 Op wisselende locaties voert 
de lokale politiezone Berlaar-
Nijlen gedurende het hele jaar 
snelheidsmetingen uit. Na 
een analyse van de resultaten 
bekijken de politiezone en het 
gemeentebestuur of er in bepaalde 
straten snelheidsremmende 
maatregelen getroffen moeten 
worden. In 2018 zal je deze 
maatregelen in diverse straten zien 
verschijnen. Eventuele hinder die 
de plaatsing met zich meebrengt, 
is miniem.

Begraafplaatsen

In het voorjaar van 2018  worden de 
definitieve monumenten geplaatst  
op het kerkhof van Berlaar-
Centrum. Tot eind januari kunnen 
de nabestaanden en/of burgers 
nog eventuele aanpassingen 
doorgeven. Ook de infopanelen 
worden dit jaar geplaatst.
 
In de loop van 2018 zullen we 
de begraafplaats in Berlaar-
Heikant opwaarderen. Een 300-
tal graven worden verwijderd. Dit 
zijn graven waarop de concessie 
verlopen is, die bouwvallig zijn 
of waarvan de nabestaanden 
zelf verzocht hebben om ze te 
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verwijderen. Bovendien worden alle 
boordstenen en kiezels eveneens 
verwijderd. Nog tot januari 2018 is 
het voor de burgers mogelijk om 
een aanvraag in te dienen om een 
grafzerk te verwijderen. Nadien zal 
de begraafplaats heraangelegd 
worden, met als hoofddoel een 
mooi, onderhoudsvriendelijk - 
zowel voor bezoekers als de 
gemeentelijke arbeiders - maar 
toch groene begraafplaats. 

Nabestaanden mogen op voorhand 
alle boordstenen en kiezels rond het 
graf van hun dierbaren verwijderen 
en meenemen, de rest zal tijdens de 
werken door de aannemer worden 
afgevoerd. 

In het voorjaar van 2018 zal de 
gemeente op de begraafplaatsen 
Centrum, Hemelshoek en Heikant  
gieterbomen voorzien. Dat zijn 
verzamelplaatsen met gieters, 

die ter beschikking staan voor 
alle bezoekers. Je hoeft dan geen 
bidons en/of emmers meer van 
thuis mee te brengen.

In de loop van 2018 zullen 
we de begraafplaats 
in Berlaar-Heikant 
opwaarderen

AANWERVINGEN BIJ HET 
GEMEENTEBESTUUR

Bart Provoost werd aangeworven als halftijds ICT-adviseur met een contract 
van onbepaalde duur. Deze werknemer wordt gedeeld met de gemeente 
Hove: ook daar zal hij halftijds tewerkgesteld worden.

Elza Dupuis werd aangeworven als halftijdse poetshulp met een contract 
van bepaalde duur vanaf 1 oktober 2017 voor drie maanden.

Stijn Verbraecken werd aangeworven als halftijdse administratief 
medewerker op de dienst Burgerzaken met een vervangingsovereenkomst 
vanaf 18 september 2017.

An Adriaensen werd aangeworven als poetshulp (22/38) met een contract 
van bepaalde duur vanaf 18 september 2017 tot en met 31 maart 2018.

Shauny Gautier werd aangeworven als halftijdse begeleider buitenschoolse 
kinderopvang met een contract van onbepaalde duur vanaf 1 september 
2017.

Igor Zdobnikov werd aangeworven als voltijds arbeider met een contract 
van onbepaalde duur vanaf 1 oktober 2017.

Sharon Servranckx werd aangeworven als voltijds diensthoofd Leven 
(Burgerzaken en sociale dienst) met een contract van onbepaalde duur vanaf 
1 september 2017. Zij werkte voordien als maatschappelijk werker voor het 
OCMW.

Jelle Geens werd aangeworven als voltijds adviseur openbare werken met 
een contract van onbepaalde duur vanaf 1 september 2017.

Silke Dielkens werd aangeworven als halftijdse begeleider buitenschoolse 
kinderopvang met een contract van onbepaalde duur vanaf 7 augustus 2017.

Gert Maris werd bevorderd naar diensthoofd Bibliotheek niveau Av vanaf 1 
augustus 2017.

Sven Bekers werd aangeworven als voltijds technieker (schrijnwerker) met 
een contract van onbepaalde duur vanaf 31 juli 2017.

Daniel Van Looy en Ernest Nicolay werden aangeworven als voltijds 
seizoensarbeider vanaf 1 juni 2017 voor 5 maanden.

UITSLAG 
STEUNKAARTEN 
BRANDWEERPOST 
BERLAAR

De Berlaarse brandweerafdeling 
verkocht traditiegetrouw weer 
steunkaarten. Op 30 november 
trokken ze onderstaande nummers 
uit alle kaarten. Wie één of meerdere 
van de gelukkige nummers in zijn 
of haar bezit heeft, kan de prijs 
afhalen in de brandweerkazerne 
(Liersesteenweg 51). Dat kan vanaf 
8 januari tot en met 26 februari 
2018, telkens op maandag van 20 
tot 21 uur en op zaterdag van 10 tot 
12 uur.

1 05848 21 20938
2 01842 22 02208
3 17326 23 18667
4 36426 24 22759
5 18740 25 09812
6 35090 26 32731
7 20185 27 17392
8 39720 28 19877
9 12815 29 32773
10 16273 30 39894
11 37885 31 20559
12 19399 32 37514
13 24277 33 27673
14 28795 34 02308
15 36443 35 21392
16 29669 36 34455
17 18347 37 22053
18 02973 38 27385
19 28081 39 08669
20 30816 40 27962



HET JAAR 
2017 IN FEITEN 
EN CIJFERS

OCMW Berlaar laat senioren niet alleen oud 
worden
Senioren die in 2017 hun 85ste of 86ste verjaardag 
vierden, kregen een bijzonder verjaardagsbezoekje over 
de vloer. OCMW Berlaar wil de Berlaarse ouderen namelijk 
verder ondersteunen in hun thuissituatie en bood hen 
daarom een luisterend oor in een reeks vrijblijvende 
bezoekjes.

11 382
Het bevolkingscijfer groeide de voorbije jaren 
stelselmatig aan. In 2016 werden er in onze gemeente 
94 baby’s geboren, dat is bijna 20% meer dan in 2015. 
Omdat ook de aankomsten (bewoners die naar Berlaar 
verhuisden) met 20% stegen en het aantal overlijdens 
lager lag dan het jaar voordien, stelden we een lichte 
groei van 179 personen vast. Berlaar telde daardoor bij 
de start van 2017 11 382 inwoners.

Eén telefoonnummer voor gemeentelijke diensten
Gemeentebestuur en OCMW Berlaar maakten het voorbije jaar steeds meer werk van een geïntegreerde dienstverlening. 
Sinds mei van dit jaar bereik je de gemeentelijke diensten voortaan via één centraal telefoonnummer: 03 410 19 00. 
Vanaf januari 2018 sluiten ook de diensten van het OCMW op dit nummer aan.
Je oproep komt dus steeds eerst binnen bij onze onthaalmedewerkers. Zij zullen je in de mate van het mogelijke al 
verder helpen en verbinden je indien nodig door met de juiste dienst.
Vermeld bij een telefoontje naar het gemeentehuis daarom steeds wie je belt en waarvoor je belt. Zo kunnen we je 
vragen snel en efficiënt behandelen.

Muzikanten fleuren Berlaarse tuinen op
Op zaterdag 17 juni organiseerde de cultuurraad 
een nieuwe editie van Muzikale Tuinen. Dat is een 
wandeltocht langs vier tuinen, waar de deelnemers 
telkens getrakteerd worden op een drankje en een 
muziekoptreden.
Voor de editie van 2017 stelden de cultuurdienst en de 
cultuurraad een steengoed programma met heel wat 
jong talent samen. Zo toonde Maxine Michiels dat ze 
niet voor haar vader moest onderdoen en vond je ook 
de Pottstones, het jeugdensemble van KF Ste Cecilia 
en Jean Bosco Safari & Nicolas Mortelmans in enkele 
Berlaarse tuinen terug.

Tweede BIN voor Berlaar
Berlaar-Station is het tweede buurtinformatienetwerk (BIN) in Berlaar. In 2014 
is de politiezone, samen met het gemeentebestuur van Berlaar, gestart met 
het faciliteren van de opstartmogelijkheden voor buurtinformatienetwerken. 
Geïnteresseerden kunnen zich sindsdien melden als zij een buurt- 
informatienetwerk willen opstarten of bij een netwerk willen aansluiten.
Het tweede BIN-gebied wordt afgebakend door de gemeentegrenzen met 
Nijlen en Lier, de Misstraat en de Stationsstraat tot aan de rotonde aan de 
Dorpstraat. 
Inwoners van Berlaar die wensen aan te sluiten bij een buurt informatienetwerk  
of die zelf een buurtinformatienetwerk willen opstarten kunnen met hun 
vragen terecht bij de lokale politie Berlaar-Nijlen via het nummer 03 466 16 16 
of per e-mail naar lokale.politie@berlaar-nijlen.be.
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165
Tijdens de paasvakantie organiseert de dienst Vrije Tijd de 
Week van de Jeugd. Samen met enkele verenigingen bieden ze 
dan een breed aanbod aan activiteiten aan zodat kinderen zich 
tijdens de vakantie niet hoeven te vervelen. We mochten dit jaar 
liefst 165 deelnemers verwelkomen, die elke dag opnieuw de tijd 
van hun leven beleefden!

9 maart 2017
Voor de begeleiding, kinderen, ouders en oud-leden van 
buitenschoolse kinderopvang Roefels was 2017 een bijzonder 
jaar. De kinderopvang bestond op 9 maart namelijk 25 jaar. 
Om dat jubileum te vieren, organiseerden ze een groot feest.
In een kwarteeuw Roefels werden er 9 132 kinderen 
opgevangen, waren er 125 vakanties en werd er drie keer 
verhuisd.

André Thys
André Thys, trainer van het dameselftal van FC Heikant, mocht op vrijdag 17 
maart de Berlaarse Trofee voor Sportverdienste in ontvangst nemen. Thys 
werd met zijn ploeg de afgelopen zes jaren vijfmaal kampioen en promoveerde 
zes keer naar een hogere afdeling.
Ook naast het veld bleef Thys een ambassadeur voor het vrouwenvoetbal. 
Hij organiseerde met zijn ploeg vier benefietwedstrijden voor verschillende 
goede doelen en kreeg heel wat meisjes bij de club aan het voetballen.

Hans De Booij, Silvie De Bie & De Nuttelozen van de Nacht
Grote en minder grote namen op de kiosk in juli en augustus. Hans De Booij sloot er de Guldensporenviering af en 
trapte zo de muzikale zomer van de Zomer van Balder op gang. Zo stapten onder meer DJ Wout en Silvie De Bie 
(beiden van Silver) nog het podium op en liet de Berlaarse groep De Nuttelozen van de Nacht weer van zich horen.

40ste Avondfeest
Opnieuw feest in Berlaar op 24 juni. Net als de voorbije zomers stond het jaarlijkse Avondfeest weer op het programma. 
Een beetje een bijzondere editie, want het was intussen al de 40ste editie en een editie zonder het traditionele 
vuurwerk. Door de aanhoudende droogte in juni moest dat noodgedwongen afgelast worden. De bijzondere belichting 
van o.m. de Sint-Pieterskerk zorgde gelukkig ook voor een speciaal effect!

Berlaar bouwt, bruist en beleeft!
Elke week valt er wel wat te beleven in Berlaar. Het gemeentebestuur maakt werk van verschillende nieuwe projecten 
en onze verenigingen zorgen elk weekend voor een goedgevulde agenda. Hou daarom zeker onze gemeentelijke 
publicaties in het oog, want ook in 2018 willen we je daar zo goed mogelijk over op de hoogte houden!

Vlaamse primeur
Om de veiligheid van de oversteekplaats aan Berlaar-Station te 
verbeteren, pakten Berlaar en Stradus Infra dit najaar uit met een 
Vlaamse primeur. In het zebrapad ter hoogte van de fietsenstalling 
op het Stationsplein werden namelijk enkele bijzondere stenen 
geïntegreerd.
Het ging om een nieuw product, een nieuwe klinker met een 
aanzienlijk verhoogde reflectie van licht. Berlaar maakte als eerste 
gemeente gebruik van het product en geldt daardoor letterlijk en 
figuurlijk als een lichtend voorbeeld voor de rest van Vlaanderen.
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KERMISSEN EN AVONDFEEST IN 2018
Ook in 2018 valt er weer heel wat te beleven in onze gemeente. Zo strijken viermaal 
per jaar de kermiskramen neer op verschillende locaties in Berlaar. Wil je niets 
missen? Noteer dan alvast volgende data in je agenda:

• van zondag 6 mei 2018 tot uiterlijk zondag 13 mei 2018: Meikermis in Berlaar-Centrum
• zaterdag 30 juni 2018: Avondfeest op en rondom het marktplein in Berlaar-Centrum
• van zaterdag 7 juli 2018 tot woensdag 11 juli 2018: Heikermis in Berlaar-Heikant
• van zaterdag 1 september 2018 tot dinsdag 4 september 2018: Septemberkermis in Berlaar-

Centrum
• van zondag 7 oktober 2018 tot dinsdag 9 oktober 2018: Oktoberkermis in Berlaar-Station

BERLAARSE DIENSTVERLENING IN EEN NIEUW 
KLEEDJE! 

Berlaar gaat het nieuwe jaar extra fris en monter in. Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 
7 januari stelde het gemeentebestuur namelijk de nieuwe Berlaarse huisstijl voor gemeente, OCMW, bib, 
kinderopvang en gemeentelijke basisschool voor. De communicatiekanalen van de gemeente krijgen daardoor 
een nieuw jasje aangemeten, waarvan deze editie van De Kiosk al meteen een duidelijk voorbeeld is

Waarom gaat het gemeentebestuur verder met een 
eigen huisstijl? Een huisstijl betekent in eerste instantie 
dat elke dienst voortaan hetzelfde logo zal gebruiken. 
Op die manier weet jij als burger in één oogopslag, en 
nog voor je iets gelezen hebt,  of je wel of niet met het 
Berlaarse bestuur te maken hebt. Herkenbaarheid is 
dus een grote troef van een volledig uitgewerkte eigen 
huisstijl.

Over het nieuwe logo
Maar er is meer! Het nieuwe logo is warm, modern, 
dynamisch en gezellig. En dat zijn meteen ook de 
waarden die Berlaar wil uitstralen. Voor de ontwikkeling 
van het logo deden we beroep op een professionele 
firma die ons bij het hele traject begeleidde.

Zij legden hun oor te luister bij medewerkers, 
beleidsmakers en inwoners. Op basis van hun 
voorkeuren, verwachtingen en opmerkingen vulden 
ze stelselmatig een wit blad tot ze bij het huidige logo 
uitkwamen.

Omdat we de link met de folklore over de beren niet 
willen verliezen, kreeg het logo de slagzin ‘Beregoed’ 
mee. Dat is niet alleen een aangenaam adjectief en een 
leuke alliteratie, maar het benadrukt ook de liefde van 
onze inwoners voor Berlaar.

Wat met het wapenschild?
Voor alle duidelijkheid: het wapenschild verdwijnt niet. 
Het wapenschild blijft een belangrijk symbool voor 
Berlaar. Het logo krijgt een plaatsje op alle officiële 
communicatie, maar is soms onderhevig aan trends en 
vernieuwing. Het wapenschild is echter eeuwig en zorgt 
voor een blijvend karakter.  Dat behouden we daarom 
voor alle plechtige documenten (zoals bijvoorbeeld een 
trouwboekje). 

Benieuwd naar meer?
Neem een kijkje op www.berlaar.be/huisstijl. Lees er meer 
over de opbouw van het logo en bekijk er de foto’s van 
de voorstelling tijdens de nieuwjaarsreceptie!.
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SENIOREN

WEEK VAN DE SENIOR

Tussen 20 en 25 november was het weer 
Week van de Senior. De Vlaamse Ouderenraad 
moedigde dan alle ouderenverenigingen en –
organisaties aan om initiatieven te nemen die 
mensen verbinden. Ook in Berlaar sloegen de 
seniorenraad en de dienst Vrije Tijd weer de 
handen in elkaar.

De Vlaamse seniorenweek startte op maandag 20 
november met een kookworkshop voor diabetici. 
Geïnteresseerden kregen er een heerlijke cursus 
voorgeschoteld.

Op dinsdag 21 november volgde een open 
seniorenraad. In het Berkenhof waren alle Berlaarse 
55-plussers welkom om verschillende thema’s te 
bespreken.

Na een lekker warm kopje soep op de markt, stond er 
op woensdag een fijne namiddag voor grootouders 
en hun kleinkinderen op het programma. Ze namen 
er deel aan een clownvoorstelling met enkele 
versnaperingen.

In woonzorgcentrum Sint-Augustinus kon je 
op vrijdag 24 november de avonturen van 
levensgenieter Pallieter volgen. De film werd er 
getoond op groot scherm.

De derde Week van de Senior werd net als vorig 
jaar afgesloten met een heuse Plusparty op 
zaterdagnamiddag.

Bekijk de foto’s op: www.berlaar.be/seniorenweek2017

Op woensdag 29 november kwam Sinterklaas 
langs in Berlaar. Alle kinderen tussen 3 en 10 jaar 
konden in zaal Familia samen de verjaardag van 
de Sint vieren.

Vanaf 14 uur werden de kinderen getrakteerd op de 
voorstelling BabyPiet. Samen met het publiek waren 
Sinterklaas en zijn helpers in blijde verwachting van 
BabyPiet. Of het een zij of een hij werd, wisten ze toen 
nog niet. Maar wat wel al vast stond, was dat Sinterklaas 
zeker een wiegenliedje zou zingen.

Na de voorstelling mochten alle kinderen met de Sint op 
de foto. Ze kregen allemaal nog enkele lekker snoepjes 
en een heerlijk duurzaam pakketje mee naar huis.

Bekijk de foto’s op:  www.berlaar.be/sinterklaasfeest2017

SINTERKLAASFEEST

WOONWINKEL 
VERHUIST VOLLEDIG 
NAAR GEMEENTEHUIS

Vragen over wonen of premies? Dan kan je daarvoor 
terecht bij de Woonwinkel. Die dienstverlening wordt 
vanaf 2018 georganiseerd in het gemeentehuis en 
niet langer in het Sociaal Huis.

In Berlaar heeft de Woonwinkel al enkele maanden op 
maandag avondpermanentie in het gemeentehuis. 
Om gebruik te maken van die permanentie moet je wel 
vooraf een afspraak maken.

Deze dienstverlening wordt in 2018 ook 
doorgetrokken naar de werking van de Woonwinkel op 
dinsdagvoormiddag. Dat betekent dat je jezelf voor 
dat spreekuur ook naar het gemeentehuis zal moeten 
verplaatsen en dat je hiervoor een afspraak moet maken.

Een afspraak maken met de Woonwinkel kan via 
015 28 60 28 of woonwinkel@igemo.be
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FEITEN EN FABELS OVER SLUIKSTOKEN

Net als sluikstorten is sluikstoken in onze gemeente niet toegelaten. 
Dat betekent onder meer dat je jouw buurt niet mag vervuilen  met 
rook of geuren van welke bron dan ook, maar ook dat je bij het stoken 
in allesbranders, kachels en open haarden alleen onbehandeld hout 
en steenkool mag verbranden. Op eventuele inbreuken is het GAS-
reglement van toepassing. We sommen voor jou enkele fabels en 
feiten over sluikstoken op.

Als ik mijn afval niet zelf 
verbrand, dan gebeurt het in de 
afvalverbrandingsoven. Dat is 
toch precies hetzelfde?
FOUT! Het grootste gedeelte 
van het afval wordt gerecycleerd. 
Het restafval wordt wel verbrand, 
maar dit gebeurt in ovens die aan 
heel strenge normen voldoen. De 
verbrandingsgassen en de assen 
worden ‘gewassen’ om de schadelijke 
stoffen er uit weg te halen. Zo zal één 
enkel vuurtje in de tuin gemakkelijk 
5000 keer de norm voor dioxines 
van een afvalverbrandingsoven 
overschrijden!

Ik verbrand enkel natuurlijk 
afval uit mijn tuin, dat kan toch 
geen kwaad!
FOUT! Tuinafval is meestal niet of 
onvoldoende gedroogd. Dat geeft 
een lage verbrandingstemperatuur 
en werkt de vorming van schadelijke 
stoffen (zoals dioxines en CO) in 
de hand. Dat zie je aan de grote 
rookontwikkeling bij zo’n soort 

vuren. Composteer je tuinafval 
dus best of breng het naar het 
containerpark.

Of iemand goed of fout stookt, 
kan je zien aan de rook die uit 
de schoorsteen komt.
JUIST! Dit is geen bijbel, maar 
zeker een bruikbare vuistregel. 
Als de rook wit of kleurloos is, dan 
wordt er goed gestookt. Als de rook 
donker is van kleur, dan loopt er 
iets fout. Er wordt nat hout of afval 
verbrand. Dat is schadelijk voor de 
gezondheid!

Het hout dat ik gebruik, komt 
van een schrijnwerker in de 
buurt. Hij hoeft zijn afval 
niet kwijt en ik heb gratis 
brandhout, daar kan toch niets 
op tegen zijn?
FOUT! Een schrijnwerker mag 
zijn afval niet weggeven aan 
particulieren, maar moet dat op een 
legale manier afvoeren. Bovendien 
gaat het vaak om behandeld hout 

zoals raamkozijnen of resten van 
groene latten. Verbranding zet 
de behandelingsproducten zoals 
oplosmiddelen of pesticiden vrij, 
wat de rook zelfs bijzonder giftig kan 
maken. Gebruik dus enkel zuiver en 
droog hout voor je houtkachel.

De buurman klaagt dat zijn 
kippen en eieren ongezond 
worden van het vuurtje in mijn 
tuin.
JUIST! Een groot deel van bv. de 
dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt 
door tuinvuurtjes. De assen en rook 
komen ook in de bodem terecht, 
waar wormen het opnemen of 
waar het aan gronddeeltjes blijft 
hangen. Scharrelende kippen 
krijgen zo dioxines binnen. Dioxines 
lossen goed op in vetten en komen 
daardoor gemakkelijk in de eieren 
terecht. Strooi dus je assen niet uit 
op de bodem!

In een allesbrander mag je alles 
verbranden.
FOUT! Allesbrander is een 
misleidende naam. Je mag in geen 
geval ‘alles’ hierin verbranden. De 
naam komt van het feit dat je de 
kachel zowel op brandstoffen als 
zuiver hout kan stoken. Zelfs oud 
papier verbranden is schadelijk door 
de drukinkten op het papier. Hoewel 
het toestel het misschien wel ‘kan’, 
wil dit zeker niet zeggen dat het ook 
‘mag’. Je auto ‘kan’ immers ook 100 
km/u rijden in de bebouwde kom, 
maar dat wil niet zeggen dat het 
verstandig is om dit te doen, laat 
staan dat het zou mogen.

  Als de rook 
donker is 

van kleur, dan 
loopt er 

iets fout.

MILIEU
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EEN GROENE FACELIFT VOOR BERLAAR

De afgelopen maanden werden alle bomen op het Berlaarse 
openbaar domein al opgelijst en trad het bomenbeheerplan in 
werking. Aansluitend kwam ook het overige openbare groen in beeld 
en maakte het gemeentebestuur werk van een frisse opfrissings- en 
onderhoudsbeurt.

Door hun leeftijd of eventuele 
beschadigingen verkeren oude 
aanplantingen vaak in minder 
goede conditie. Nadat er in 2016 al 
een deel van de oude aanplant in 
het parkje Stapveld werd verwijderd, 
werd onlangs ook in andere perken 
de versleten of beschadigde 
beplanting weggenomen. Deze 
locaties werden vervolgens 
tijdelijk ingezaaid met gras of 
eenjarige bloemenmengsels. Dat is 
makkelijker te onderhouden, maar 
de bloemen geven ook kleur aan 
het anders zo saaie pallet van het 
openbaar domein. De bloemen zijn 
bovendien zo gekozen dat de bijtjes 
en de vlinders er goed bij varen.

De bloemen geven kleur 
aan het anders zo saaie 
pallet van het openbaar 
domein

In de nabije toekomst zullen deze 
en andere perken een definitieve 
inrichting krijgen die de groene 
ruimte moet versterken.

Andere belangrijke veranderingen 
in het groen zijn de gedeeltelijke 
heraanplant van de wijk Valkenhof, 
de aanplant van een groene gordel 
rond de nieuwe parking op het 
kerkhof Hemelshoek en de aanplant 
van een bloemige prairietuin aan 

de voorzijde van de nieuwe school 
De Stap. Maar de grootste groene 
verandering van dit jaar blijft 
natuurlijk het kerkhofpark. In 2017 
werd de stenige begraafplaats 
namelijk omgevormd tot een groene 
oase van rust, kleur en natuur. Deze 
realisatie werd door de Vlaamse 
vereniging voor Openbaar Groen 
(VVOG) uitgeroepen tot laureaat in 
de categorieën ‘Groene Gemeente’ 
en ‘Bijenvriendelijke Gemeente’ van 
de wedstrijd Groene Lente 2017.

Aan grote projecten is er de 
komende jaren geen gebrek, wat 
ook de groene aanleg van het 
kerkhof Heikant, de renovatie 
van het groen in het Vinkenhof, 
een groene herinrichting van het 
speelplein van Speelplein Kriebels 
en een gedeeltelijke groenrenovatie 
van het kerkhof Hemelshoek staan 
nog op het programma.

RATELTIKKER EN BLINDEGELEIDETEGELS VOOR 
BERLAAR-HEIKANT

Om blinden of slechtzienden bij te staan bij het oversteken van 
de Aarschotsebaan, stelde één van onze inwoners voor om een 
rateltikker te plaatsen. Het gemeentebestuur nam hiervoor contact 
op met het Agentschap Wegen & Verkeer dat de rateltikker onlangs 
installeerde aan de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van 
de Sint-Rumoldusstraat.

Een rateltikker is een toestel dat aan de palen van verkeerslichten wordt 
bevestigd. Via geluidssignalen geeft de rateltikker aan of het voetgangerslicht 
op rood of op groen staat.  Met behulp van deze rateltikker weten blinden of 
slechtzienden wanneer het voor hen veilig is om over te steken.  
 
Aanvullend op de rateltikker heeft het gemeentebestuur blindegeleidetegels 
geplaatst. Er werden twee soorten geplaatst. Een eerste type is de 
waarschuwingsstrook, of de zogenoemde noppentegels, die de oversteek 
of een ander gevaar aanduiden. Het tweede type is de geleidelijn, of de 
zogenoemde ribbeltegels, die de te volgen looproute aanduiden.
 
De combinatie van deze maatregelen maakt dat blinden en slechtzienden de 
Aarschotsebaan op een comfortabele en veilige manier kunnen oversteken.

VERKEER & VEILIGHEID
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FOTOTENTOONSTELLING MARC VAN DEN BRANDE

Hobbyfotograaf Marc Van den Brande uit Berlaar stelt vanaf 15 januari 2018 zijn werk tentoon in de 
Berlaarse bibliotheek. 

Marc Van den Brande is zeer actief 
in gemengde fotografie, zoals model, 
landschap en macro.  Aangezien hij 
regelmatig foto’s maakt voor het weerbericht 
van RTV, zijn er veel mooie landschapsfoto’s 
van onze streek te bewonderen.

Op het jaarlijkse fotosalon van fotoclub 
Diaflo uit Koningshooikt, waar Marc actief lid 
is, zijn telkens foto’s van hem te zien.  Marc 
streeft naar een natuurlijke weergave met 
zeer weinig photoshop.  De moeite waard 
om eens te komen kijken!

Je kan in de Berlaarse bib terecht op 
maandag van 14 tot 17 uur, op dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 18 tot 20.30 uur, 
op woensdag van 13.30 tot 16 uur en op 
zaterdag van 9.30 tot 12 uur.

En hoe blijf jij

Fit in je Hoofd?

www.fitinjehoofd.be
Ontdek 10 stappen die je gezonder en  

veerkrachtiger maken. Doe de veerkracht-test  
en leef je uit op je eigen online werkplek.  

Want wie zich Fit in zijn Hoofd voelt, zit Goed in zijn Vel.

150414_affiche_fitinjehoofd_a2_def.indd   1 14/04/15   16:52

BERLAAR IN BEELD
Herberg De Boekt in Gestel rond 1900. Het 
voorname gezelschap bestaat onder meer uit 
Fernand baron de Bieberstein Rogalla Zawadsky 
(1859-1935) en dokter Aloïs Verbist met zijn 
zoon (in het midden). Baron de Bieberstein en 
dokter Verbist waren beide ook burgemeester, 
respectievelijk van Gestel en Itegem.

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

CULTUUR
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JEUGD & ONDERWIJS

Rode Kruis-Berlaar
organiseert een 

cursus Eerste Hulp

Voor wie?
Iedereen met een minimum leeftijd van 16 jaar

Wanneer?
Elke woensdagavond van 7 februari 2018 t.e.m.  
28 maart 2018 telkens van 19u30 tot 21u30.

Waar?
Leslokaal Rode Kruis-Berlaar (Zomerstraat 26, 2590 Berlaar)

Meer info vind je ook op http://berlaar.rodekruis.be

Voor inschrijven en inlichtingen kan je terecht  
op 03/482.34.35 of via info@berlaar.rodekruis.be

V.u.: Jan Van Asch - voorzitter - Zomerstraat 26, 2590 Berlaar

Gratis
opleiding!

TOURNÉE FILIALE BERLAAR
In 2018 viert de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Lier maar liefst vier keer feest. Vijftig 
jaar geleden kreeg de hoofdschool er namelijk vier filialen bij. Vanaf dan konden leerlingen ook in Berlaar, 
Boechout, Nijlen en Zandhoven muzieklessen volgen.

Een halve eeuw geleden ging het gemeentebestuur van Berlaar samen met de muziekschool op zoek naar een locatie 
die ze zouden vullen met muziekleerkrachten en –leerlingen. Op die manier bereikte de muzische kunstbeleving steeds 
meer landelijke gebieden. Het werd voor iedereen mogelijk om zijn of haar creatieve talenten te ontplooien en ermee 
naar buiten te treden.

Omdat de Stedelijke Academie dit vierdubbele feest niet onopgemerkt wil 
laten voorbij gaan, richt de organisatie een heuse Tournée Filiale in. Dat is 
een groot ‘Proms-concert’ in combinatie met tal van andere activiteiten. 
Meer dan 100 muzikanten, woordkunstenaars en dansers zullen op vier 
verschillende dagen de vier jubilerende filialen bezoeken. Het wordt een 
wervelend concert waaraan ook de toeschouwer mag deelnemen.

In Berlaar vindt Tournée Filiale plaats op zondag 25 februari 2018 om 15 uur 
in de Sint-Pieterskerk. Iedereen is van harte welkom!

Meer weten? 
www.samwdlier.be



20  I  De Kiosk - januari - februari 2018

16/01 & 22/02  -  Handletteren 
Organisator : Femma Centrum 
19.30 uur  -  O.C. Ballaer (Markt 27) 
20 euro 
www.femma.be - 03 422 60 05

21/01  -  Eucharistieviering Femma 
Organisator : Femma-Centrum 
11 uur  -  Sint-Pieterskerk (Markt)  
www.femma.be

27/01  -  Femma Party 
Organisator : Femma Centrum
19.30 uur  -  O.C. Ballaer (Markt 27) 
7 euro (voorverkoop: 5 euro) 
elsmombers@telenet.be - 0479 42 14 42

02/02  -  Winterwandeling Femma 
Organisator : Femma Centrum 
19.30 uur  -  O.C. Ballaer (Markt 27)  
www.femma.be

02/02  -  Our great Mr Haendel 
Organisator : Davidsfonds 
20 uur  -  Dolhuis (Legrellestraat 39) 
Leden: 8 euro  -  Niet-leden: 10 euro 
www.davidsfonds.be

05/02  -  Bloemschikken 
Organisator : Femma Centrum
19.30 uur  -  Berkenhof (Misstraat 70)  
www.femma.be  -  0479 42 14 42

09/02  -  Bingoavond 
Organisator : KVLV Berlaar/Landelijke Gilde Berlaar 
19.30 uur  -  O.C. Ballaer (Markt 27)  
info@kvlvberlaar.be  -  www.kvlvberlaar.be
berlaar.landelijkegilden.be
03 482 44 45  -  03 422 57 22

21/02  -  Digitaal lezen, ook iets voor jou?
Organisator : Vormingplus regio Mechelen 
13.30 uur  -  Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84) 
11 euro 
regiomechelen@vormingplus.be  -  015 44 41 00

21/02 & 28/02  -  Werken met Windows 10
Organisator : Vormingplus regio Mechelen 
09.30 uur  -  Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84) 
22 euro 
regiomechelen@vormingplus.be  -  015 44 41 00

28/02 Internetbankieren
Vormingplus regio Mechelen 
13.30 uur  -  Bibliotheek Berlaar (Dorpsstraat 84) 
11 euro 
regiomechelen@vormingplus.be  -  015 44 41 00

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

ACTIVITEITENKALENDER

WINTERWANDELEN TUSSEN 
KASTELEN EN WEILANDEN

De winter is hét seizoen bij uitstek om je wandelschoenen aan te trekken. 
Heerlijk genieten van de knisperige koude en onderweg of achteraf weer 
zalig opwarmen met een glaasje of wat lekkers. Op zondag 25 februari 
kan je weer deelnemen aan een heerlijke wandeling in Berlaar en Nijlen.

Op zondag 25 februari kan je weer een winterwandeling maken in Berlaar en 
Nijlen. Je start in de voetbalkantine van KFC Bevel (Laarstraat 5). Van daaruit trek 
je op ontdekkingstocht door het wisselende Pallieterlandschap. Je kan kiezen 
tussen een route van 6, 12 en 15 kilometer, maar mag je telkens verwachten aan 
enkele prachtige uitzichten. Haal een frisse neus via de kronkelende boswegen 
van Kruiskensberg en kom tot rust langs de kabbelende Grote Nete. 

Je betaalt 2 euro om deel te nemen en kan vertrekken tussen 8 en 15 uur.
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WIJ LATEN JE NIET IN DE KOU STAAN!
De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het 
gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het 
risico om in moeilijkheden te geraken. Het Sociaal Verwarmingsfonds 
komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur 
van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.

Wat?
Het Sociaal Verwarmingsfonds 
kan voor een deel tussenkomen 
in de betaling van de 
verwarmingsfactuur van personen 
die zich in een moeilijke situatie 
bevinden. Zo kunnen sommige 
mensen, afhankelijk van bepaalde 
voorwaarden, beroep doen op een 
toelage om de verwarmingsfactuur 
te betalen. 

Over welke brandstof gaat het?
• Huisbrandolie (of mazout) aan de 

pomp en in bulk (voor het vullen 
van een brandstoftank aan huis);

• Verwarmingspetroleum aan de 
pomp;

• Bulkpropaangas aan huis 
geleverd in grote hoeveelheid 
(in een propaangastank, niet in 
flessen). 

De levering moet gebeuren tussen 1 
januari en 31 december.
Voor wie?
• Je hebt recht op een verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekte 
-en invaliditeitsverzekering;

• Je hebt een schuldoverlast en 
bent in schuldbemiddeling of 
collectieve schuldenregeling en 
kan de verwarmingsfactuur niet 
meer betalen;

• Je hebt een laag inkomen 
(Huishoudens met een jaarlijks 
bruto belastbaar inkomen lager of 
gelijk aan 18.363,39 euro verhoogd 
met 3.399,47 euro per persoon 
ten laste. Met persoon ten laste 
wordt bedoeld een lid van het 
huishouden van de gerechtigde 
met een netto inkomen dat, 
zonder de gezinsbijslag en het 
onderhoudsgeld voor kinderen, 
lager is dan 3.140,00 euro 
(bedragen van 1 september 2017)).

Het OCMW zal nagaan of je aan 
alle voorwaarden voldoet. Ze 
kijken na of het adres vermeld 
op de factuur hetzelfde is als het 
leveringsadres en het adres op 
jouw identiteitskaart.

Hoeveel bedraagt de toelage? 
Voor in grote hoeveelheden 
geleverde brandstoffen schommelt 
de toelage tussen 14 cent en 20 
cent per liter; het bedrag hangt af 
van de prijs van de gefactureerde 
brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe 
hoger de tussenkomst.

Het Fonds komt voor maximum 
1500 liter per stookseizoen en per 
gezin tussen. 

Voor personen die zich verwarmen 
met aan de pomp gekochte mazout 
of lamppetroleum heeft het Fonds 
een forfaitaire tussenkomst van € 
210 voorzien. Eén aankoopbewijs 
volstaat om recht te hebben op de 
forfaitaire toelage.

Hoe aanvragen?
Als je een aanvraag wil indienen, 
moet je erop letten dat je binnen 
de 60 dagen na de levering een 
afspraak maakt bij de sociale dienst. 

Opgelet: Breng de 
leveringsfactuur of –bon 
en je identiteitskaart mee!

Meer info of een afspraak 
maken?
OCMW Berlaar
Zomerstraat 22 - 2590 Berlaar
Tel: 03 410 19 00
Email: socialedienst@berlaar.be

WONEN EN WELZIJN

PLAN(T) JE VOORTUIN!

Samen met straten en pleinen bepalen je voorgevel en voortuin mee het karakter van je gemeente. Een 
groene voortuin zorgt voor een aangenaam en levendig straatbeeld. Meer en meer zien we echter dat 
voortuinen helemaal worden verhard. Maar let op: voor de aanleg van een verharde voortuin moet je een 
vergunning aanvragen!

Verharde, zelfs waterdoorlatende, constructies in de (voor)tuin zijn in principe niet toegelaten zonder vergunning. Er is 
een vrijstellingsregeling, waardoor je in bepaalde gevallen geen vergunning nodig hebt, maar die is beperkt:
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• De vrijstelling geldt alleen voor de strikt noodzakelijke toegangen, zoals 
een oprit voor je vergunde garage of een pad naar je voordeur.

• De vrijstelling van de vergunningsplicht is niet van toepassing op 
verhardingen zoals een parkeerplaats in je voortuin.

• Elke andere verharding in je voortuin, zoals stenen, grasdallen, beton of 
kiezels, is vergunningsplichtig.

De toepasselijke regelgeving kan je onder meer terugvinden in de omgevings- 
en verkavelingsvergunning, de gemeentelijke regelgeving, de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening en het Vrijstellingenbesluit. Voor de juiste toepassing 
helpt je gemeente je graag mee verder.

Wist je dat …
• een onvergunde verharding volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening een misdrijf en dus strafbaar is?
• dat misdrijf overgaat naar een nieuwe eigenaar?
• ook de gemeente daartegen kan optreden?
• je jouw voortuin kan aanleggen met streekeigen groen? Met planten van 

verschillende bloeiperioden kan je altijd genieten van bloemetjes rond je woning.

Gezocht

BERLAARSE SPORTKAMPIOENEN!
Voor heel wat sportende inwoners was 2017 opnieuw een succesvol jaar. De 
kampioenenhulde is het uitgelezen moment om hen daarvoor nog eens extra 
in de bloemetjes te zetten.

Om tijdens deze viering niemand over het hoofd te zien, hebben we jouw hulp nodig. 
Sportievelingen of teams die een kampioenstitel behaald hebben en sportievelingen 
die een uitzonderlijke (extra)sportieve prestatie leverden, komen in aanmerking om 
gehuldigd te worden.

Alle kandidaturen kunnen nog tot maandag 15 januari 2018 ingediend worden bij de 
dienst Vrije Tijd. Meer informatie kan je terugvinden op www.berlaar.be/kampioenenhulde.

BLOED GEVEN, DOET LEVEN!
Jij kan het leven van iemand redden. Gewoon door bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. In Berlaar 
kan je terecht op volgende bloedinzamelingsmomenten van het Rode Kruis.

• 12 februari 2018 – Bloedinzameling Berlaar-Heikant
• 20 februari 2018 – Bloedinzameling Berlaar-Centrum
• 14 mei 2018 – Bloedinzameling Berlaar-Heikant
• 22 mei 2018 – Bloedinzameling Berlaar-Centrum
• 7 augustus 2018 – Bloedinzameling Berlaar-Centrum
• 13 augustus 2018 – Bloedinzameling Berlaar-Heikant
• 27 november 2018 – Bloedinzameling Berlaar-Centrum
• 3 december 2018 – Bloedinzameling Berlaar-Heikant

De bloedinzamelingen in Berlaar-Heikant starten telkens om 18 uur in gemeentelijke basisschool Heikant. Die van 
Berlaar-Centrum om 18 uur in gemeentelijke basisschool De Stap.

SPORT & GEZONDHEID



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

SPORTINFRASTRUCTUUR
Huur sporthal ’t Stapveld of Sportcentrum Heistsebaan
Sportfunctionaris Peter Vochten – GSM 0473 92 38 72
sport@berlaar.be
Sportcentrum Doelvelden – tel. 03 385 48 54

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

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

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

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

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

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

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

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



DIT WAS 2017! 


