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Beste burgers van Berlaar,

We naderen stilaan het einde van 2020. Een jaar om snel te vergeten, maar het zal nooit 
vergeten worden! Het coronavirus schudde vanaf maart ons dagelijks leven grondig door 
elkaar. Wat volgde, was een lange, collectieve strijd tegen dit virus. 

Voor die strijd willen we je allereerst bedanken. Vele Berlaarnaren toonden hun karakter, 
lieten zich van hun warmste kant zien en zorgden voor elkaar. Cijfermatig behoorde Berlaar 
daardoor meermaals tot de betere leerlingen van de provincie, maar staar je daar niet op 
blind. Als we die lijn willen blijven doortrekken, zullen we het met z’n allen moeten blijven 
volhouden.

In de media verschenen er de afgelopen weken positieve signalen over vaccins. Toch is 
het ook nu belangrijk om erg waakzaam te blijven. De jaarwisseling is helaas niet de 
eindmeet in onze marathon tegen het coronavirus. De komende weken zijn cruciaal en 
de cijfers moeten nog zakken …

Corona heeft naast miserie en ellende toch ook iets goeds op onze weg gebracht. Mensen 
gingen massaal weer wandelen, fietsen, lopen … Ze (her)ontdekten de eigen streek … hoe 
mooi toch en vooral… hoe dichtbij! Binnenkort komen de nieuwe succesvolle Kempense 
winterwandelingen er weer aan (lees meer op pagina 11).

Op zondag 10 januari 2021 zou ik normaal gezien samen met jullie allen klinken op ’t 
nief!  Helaas zullen we dit nu ook anders moeten aanpakken: stipt om 12 uur geef ik mijn 
nieuwjaarsspeech online via de gemeentelijke Facebookpagina en www.berlaar.be/2021! De 
gemeente trakteert die dag ook met een appelbol of worstenbrood (lees meer op pagina 6).

Voor 2021 wens ik jullie allen een prettige blik op de wereld! Met elke dag tussen 7 en 17 uur 
veel zonneschijn! Inclusief een echte warmtebron die ‘thuis’ heet. Niet het leven van Frank 
en Simonneke, maar dat wat je elke dag hebt, maar niet meer zag … misschien … 😊
 
Het ga je allen goed in 2021! 

Samen op weg naar een bevrijdende zomer! 
 

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

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

Samenwerkingsovereenkomst 
Bos + Vlaanderen vzw
Het lokaal bestuur kocht een stuk 
landbouwgrond aan ter hoogte 
van Ebroek met het doel daar een 
hondenweide in te richten. Omdat 
er naast de hondenweide kansen 
zijn voor bijkomend groen, keurde de 
gemeenteraad in de vorige zitting al 
een samenwerkingsovereenkomst 
goed met Bosgroep Antwerpen 
Zuid. In de zitting van november 
werd een bijkomende overeenkomst 
gemaakt met Bos + Vlaanderen vzw.

Bos + Vlaanderen vzw zal het lokaal 
bestuur ondersteunen bij de aan-
leg van een kleinschalig bos dat 
voldoet aan de voorwaarden van 
het klimaatbossenfonds.

Overeenkomst Fietsbieb 
Berlaar-Nijlen 
In de zitting van november keurden 
de raadsleden een overeenkomst 
goed met Stroming vzw met 
betrekking tot de opstart en werking 
van de Fietsbieb Berlaar-Nijlen. 

De Fietsbib promoot het fietsen 
bij kinderen en biedt een budget-
vriendelijke oplossing voor wanneer 
het kind z’n fiets ontgroeid is. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen er 
tweedehands fietsjes ontlenen en 
gedurende een jaar gebruiken aan 
een voordelig tarief. De Fietsbieb 
zal gevestigd zijn in Kerkeblokken 3 
in Nijlen.

Samenwerkingsovereenkomst 
VEB (samen met Grobbendonk 
en Nijlen)
In de strijd tegen klimaatopwarming 
en om te voldoen aan ons 
engagement tegenover het 
burgemeestersconvenant 2030, 
wil het lokaal bestuur maatregelen 
nemen om het energieverbruik 
van de gemeentelijke gebouwen 
te verminderen. Dit willen 
we verwezenlijken door een 
onderhouds- en energieprestatie-
contract af te sluiten met een 
Energy Service Company (ESCO).

Daarom keurden de raadsleden een 
samenwerkingsovereenkomst goed 
met VEB (Vlaams Energiebedrijf). 
Het betreft een gezamenlijke 
overeenkomst met de gemeenten 
Grobbendonk en Nijlen.

  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 30 november afgesloten. Het  
was toen nog onduidelijk wat de coronamaatregelen in het nieuwe jaar zouden 
betekenen. 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
7.10.2020 Jef Robben 1.10.2020 Lily-May Young Alaers

Huwelijken
3.10.2020 Thierry Salden en Melissa Miranda Lucero
10.10.2020 Bart Engels en Kelly Goris

10.10.2020 Dennis Bertels en Sofie Daems
6.11.2020 Jordi Heylen en Sofie Dekeersmaeker

Overlijdens
24.9.2020 Maria Geys
10.10.2020 Cesarina Van der Wilt
30.9.2020 Eduard Van den Broeck
30.9.2020 Augustinus Verbeeck
16.10.2020 Alexander Lambrechts
17.10.2020 Bertha Voets
20.10.2020 Maria Busschots

26.10.2020 Joseph Mattijs
28.10.2020 Gustaaf Van Rompaey
11.11.2020 Ernest Luyten
7.11.2020 Marc Peeters
2.11.2020 Lea Scheers
1.11.2020 Frederik Bequet

BLIJF OP DE HOOGTE 
We trachten onze inwoners steeds zo goed mogelijk te informeren over de nieuwigheden in  
onze gemeente. Dit doen we voornamelijk via onze website, sociale media, digitale nieuwsbrieven 
en de gemeentelijke infobladen. 

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

De pagina kan je steeds raadplegen via  
www.facebook.com/gemeenteberlaar (ook als je zelf 
niet actief bent op sociale media en dus geen account 
hebt). Om echt helemaal op de hoogte te blijven van het 
gemeentelijke nieuws, kan je jezelf ook inschrijven voor 
de digitale nieuwsbrief via het mini-formulier op onze 
website. Surf naar www.berlaar.be/nieuwsbrief om je 
hiervoor aan te melden.
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INGEBORG VAN HOOF BERGT SCHEPENSJERP OP
In de raadszitting van 15 december trad Ingeborg Van Hoof af 
als schepen van Leefmilieu, Dierenwelzijn, Toerisme, Cultuur 
en Landbouw. Ze wordt opgevolgd door raadslid Willy Beullens.

Ingeborg trad in 1995 toe tot de gemeenteraad en was sinds 2001 
schepen van onder meer Milieu en Cultuur in onze gemeente. Ze 
had na de verkiezingen in 2018 al aangegeven het schepenambt na 
twintig jaar in 2021 te willen neerleggen.

Ingeborg blijft de komende jaren wel nog actief als raadslid, maar 
geeft haar bevoegdheden als schepen door aan Willy Beullens. Willy 
Beullens legde in de raadszitting van 15 december meteen de eed 
af en is voortaan Berlaars schepen van Lokale Economie, ICT en 
digitalisering, Landbouw, Leefmilieu en Dierenwelzijn.

Schepen Stefaan Lambrechts neemt de bevoegdheden Cultuur en 
Toerisme over. 

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

• vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

Op donderdag 31 december zijn onze diensten in de namiddag telefonisch niet bereikbaar.

CORONAMAATREGELEN: 
gemeentelijke diensten alleen open op afspraak!
De verstrengde coronamaatregelen van de federale overheid hebben een impact op onze gemeentelijke 
dienstverlening. Het lokaal bestuur heeft een aantal maatregelen genomen naar de eigen medewerkers toe. Om 
zowel hen als de burgers te beschermen, en de verspreiding van de ziekte te voorkomen, worden bezoeken aan de 
gemeentelijke diensten maximaal beperkt.

Concreet betekent dat dat er op een aantal diensten slechts nog een minimale bezetting voorzien is en dat onze 
diensten alleen nog maar op afspraak werken. We raden, zowel voor je eigen gezondheid als die van anderen, af 
om spontaan naar het gemeentehuis te komen. De deur is namelijk gesloten.

We blijven bereikbaar, voor vragen en om je bij te staan. Langskomen is alleen mogelijk op afspraak, nadat je 
telefonisch of via mail contact hebt opgenomen via 03 410 19 00 of info@berlaar.be. We bekijken dan samen 
of het dringend is en of het noodzakelijk is dat je langskomt. Als dat laatste het geval is, maken we samen met jou 
een afspraak. Let wel op: de term ‘dringend’ wordt erg strikt geïnterpreteerd.

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

De kerstbomen worden op volgende dagen opgehaald: 
  - maandag 11 januari 2021: Berlaar-Heikant
  - dinsdag 12 januari 2021: Berlaar-Centrum

Gelieve de bomen (zonder versiering en pot) vanaf 7 uur ’s morgens 
klaar te leggen langs de openbare weg.
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SAMEN NAAR HET NIEUWE JAAR 
Ook dit jaar hadden we weer heel wat winterplezier voor jou in petto. Helaas zijn evenementen nog tot eind 
januari 2021 verboden en werd er opnieuw heel wat geannuleerd. De Sinterklaasshow, de Kerstshopping, 
het Nieuwjaarszingen, … Wat wél doorgaat, vind je hieronder.

Met elkaar naar het nieuwe jaar

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, mogen in de provincie 
Antwerpen al zeker tot en met 31 januari 2021 geen evenementen worden 
georganiseerd. De nieuwjaarsreceptie in januari, waarbij we naar goede 
gewoonte samen klinken op het nieuwe jaar, kan nu dus niet plaatsvinden.  
Maar dat wil niet zeggen dat we het nieuwe jaar niet met elkaar kunnen 
inzetten!

Coronaveilige receptie 
De receptie vindt nu plaats in je eigen huiskamer. Op zondag 10 januari om 12 uur 
houdt burgemeester Walter Horemans een toespraak die je live kan volgen via  
www.berlaar.be/2021. Je kan hierbij genieten van de traktatie van het lokaal bestuur: 
een appelbol of worstenbrood, geheel volgens de traditie van Verloren Maandag 
(maandag 11 januari). Surf hiervoor ten laatste op 4 januari naar www.berlaar.be/schol 
en geef jouw keuze van bakker en lekkernij door.

Het beste cadeau om 2021 in te zetten

Geef een stukje Berlaar cadeau om het nieuwe jaar te vieren! Met de Berlaarbon winkel, eet en drink je 
in tal van zaken. Pluspunt: je steunt er meteen ook de lokale handel en horeca mee. 

Je kan de bon kopen via het onthaal van het gemeentehuis, maar moet wel vooraf een afspraak maken. Je krijgt 
dan een feestelijk pakketje mee met bonnen ter waarde van 5 of 20 euro (zie pagina hiernaast). De Berlaarbon blijft 
onbeperkt geldig en kan je gebruiken bij bijna alle Berlaarse horeca- en handelszaken. Je herkent de deelnemende 
handelaars aan het Berlaarbonbord in of aan hun zaak.

Samen op Sterrenjacht

De eindejaarsperiode ziet er dit jaar anders uit dan we gewend zijn. Geen grote familiefeesten en 
gezellig samenzijn, samen Kerstmis vieren of klinken op het nieuwe jaar zal nu niet kunnen. 

Daarom willen we, samen met de gemeenten Heist-op-
den-Berg, Hulshout, Nijlen en Putte, graag een lichtpuntje 
bieden in deze bijzondere dagen. In november deden 
we een oproep om de kerstverlichting vroeger buiten te 
hangen dan gewoonlijk en hierbij een ster te voorzien. 
Op die manier werden de straten extra gezellig tijdens 
deze donkere periode. Nog tot 7 januari kan je op pad 
gaan en alle sterren die je tegenkomt in kaart brengen. 

Hoe werkt het?
Ga met je eigen bubbel op pad en tel hoeveel sterretjes 
je op jouw wandeling of fietstocht tegenkomt. Ben je op 
Sterrenjacht geweest? Post dan een foto van de volgens 
jou leukste ster met de hashtag #sterrenjacht en vertel 
erbij hoeveel sterren je zag. Deel je mooie ervaring! Zo 
verspreiden we samen kleine lichtpuntjes. 

Doen!  In deze ‘De Kiosk’ zitten ook sterretjes verstopt. Kan jij ze allemaal vinden?
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MAAK KENNIS MET DE NIEUWE BERLAARBON!
De Berlaarbon is populair! Sinds zijn lancering in 2014 is de verkoop sterk gegroeid. De huidige 
bon is goed voor 5 euro, maar er is meer en meer interesse voor grotere bedragen. Daarom krijgt 
de Berlaarbon nu een extra exemplaar, één met een hogere waarde.

Voor wie af en toe onvoldoende inspiratie heeft om een 
geschikt geschenk te vinden, biedt de Berlaarbon een 
gepaste oplossing. Je kan hem bij alle Berlaarse handelaars 
(uitgezonderd Lidl, Aldi en Zeeman) gebruiken. Het lokaal 
bestuur lanceerde deze bon om de Berlaarse middenstand 
te promoten en de inwoners aan te moedigen in eigen 
gemeente te winkelen, zodat lokale handelaars gesteund 
worden. De Berlaarbon is in dat opzicht een leuke attentie 
die je wel bij elke gelegenheid kan geven.

Introductie nieuwe Berlaarbon 
Dat de bon aan populariteit wint, bewijzen de cijfers. Zo 
werden er dit jaar (telling tot half november) 7 791 bonnen 
verkocht en 6 684 exemplaren weer binnengebracht door 
onze lokale handelaars. Daarom heeft het lokaal bestuur het 
aanbod recent uitgebreid en een bijkomende Berlaarbon in 
het leven geroepen, één ter waarde van 20 euro. Hierdoor 
zal je minder bonnen nodig hebben als je iets vanaf 20 euro 
wil kopen.

De nieuwe bon ziet er hetzelfde uit als de bon van 5 euro, maar dan met een hogere waarde en een ander opvallend 
kleurtje. De werkwijze blijft hetzelfde, je hebt voortaan gewoon de keuze uit bonnen ter waarde van 5 of 20 euro. Je 
kan ze sinds november aankopen via het onthaal van het gemeentehuis (op afspraak). 

Heb je als handelszaak nog vragen over de Berlaarbon? 
Dan kan je contact opnemen voor info@berlaar.be of 03 410 19 00 voor meer informatie.

Meer weten?
www.berlaar.be/berlaarbon

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN 
HANDICAP
Personen met een handicap kunnen hun auto, of de auto waarmee ze zich laten vervoeren, op een 
speciale parkeerplaats zetten. Dat is enkel mogelijk als je over de speciale parkeerkaart beschikt.

Hoe aanvragen?
Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) 
je aanvraag indienen door met je elektronische 
identiteitskaart in te loggen op myhandicap.belgium.be 
en daar een online vragenlijst in te vullen. Geef zeker de 
naam van je arts op, zo kunnen we rechtstreeks bij hem 
of haar je medische informatie opvragen.

Hulp nodig bij de aanvraag? Dan kan je terecht bij de 
sociale dienst van het lokaal bestuur. We doorlopen 
samen met jou de stappen, dit kan volledig telefonisch 
gebeuren.

Voorwaarden? 
Je kunt recht hebben op een parkeerkaart als je officieel 
erkend wordt als invalide of als persoon met een handicap. 
Deze erkenning kan gebeuren door bijvoorbeeld Fonds 
voor Beroepsziekten, Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid, … Voor de juiste voorwaarden kan je steeds 
terecht bij de sociale dienst.

Meer info?
03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be

VERKEER & VEILIGHEID

WAARDIG
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HERAANLEG PASTORIJSTRAAT IS VOLGENDE 
FASE INGEGAAN
In Berlaar zijn de wegenwerken in de Pastorijstraat op dinsdag 24 november alweer een nieuwe fase 
ingegaan. De werken schoven hierbij op naar het gedeelte tussen de sporthal en het kruispunt met De 
Beerslaan en Park Diamant.

In Berlaar wordt er al enige tijd werk gemaakt van een grondige 
heraanleg van de Pastorijstraat. Na het aanleggen van het fiets- 
en voetpad op het gedeelte tussen de kerkomgeving en de 
sporthal, verhuisde de werfzone in november naar het tweede 
gedeelte van de Pastorijstraat. In eerste instantie wordt de 
wegenis daar opengebroken en starten de rioleringswerken.

De sporthal en gemeentelijke basisschool De Stap zijn daardoor 
voortaan opnieuw bereikbaar vanuit Berlaar-Centrum. Voor 
doorgaand verkeer blijft de omleiding gelden via Itegembaan, 
Heibergstraat en Bevelsesteenweg. Voor voetgangers en fietsers 
is er in het gedeelte tussen de sporthal en het kruispunt met De 
Beerslaan een veilige doorgang voorzien. Gestel is dan weer enkel 
bereikbaar via de Legrellestraat, maar kan je nog steeds verlaten 
via de Rameyenstraat.

Meer weten?
www.berlaar.be/pastorijstraat

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

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

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

De federale overheid schakelde BE-Alert de afgelopen maanden in om de bevolking te informeren over de 
coronamaatregelen. En ook Berlaar heeft BE-Alert hier recent voor gebruikt. We stuurden iedereen die ingeschreven 
was namelijk een bericht met meer informatie over de verdeling van de Berlaarse mondmaskers.
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JEUGD & ONDERWIJS

WIE KNUTSELT, KRIJGT LEKKERS
Ook dit jaar was Sinterklaas op 6 december weer in het land. Helaas was alle kinderen persoonlijk 
ontmoeten dit keer niet mogelijk. Toch wilden we de Sint en zijn vrienden graag hartelijk welkom heten in 
onze gemeente en daarom vroegen we jullie om hulp.

Tussen 17 en 30 november kon je je brief, tekening of kunstwerkje in de speciale Sint-postbussen steken. Met alle 
werkjes versierden we de grote ramen van het gemeentehuis om de Sint z’n aandacht te trekken. En dat lukte! Wie voor 
hem en z’n helpers iets gemaakt had, mocht in de eerste week van december een lekker cadeautje terug verwachten! 
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DEUR-AAN-DEUR NIEUWJAARSZINGEN
Ieder jaar trekken onze jongste inwonertjes op 31 december de straat op om nieuwjaar te zingen 
in ruil voor lekkers. De huidige situatie in ons land verplicht ons helaas om onze sociale contacten 
zoveel mogelijk te beperken.

Onder de huidige coronamaatregelen 
zijn zulke activiteiten verboden, ook 
in Berlaar. In de provincie Antwerpen 
geldt namelijk een verbod op 
het traditionele deur-aan-deur 
nieuwjaarszingen.

Neem daarom een kijkje op  
www.berlaar.be/nieuwjaarkezoete 
en hang de affiche die je eerder in 
je brievenbus vond op een zichtbare 
plaats aan het raam.

Op die manier hoef je geen wind 
en regen te trotseren en kan je je 
nieuwjaarswensen toch overbrengen 
aan de rest van de inwoners.

WENSENNIEUWJAARS

Dit wens ik jou voor 2021:

affiche nieuwjaarswensen_2020.indd   3 25/11/20   11:34

LOKALE ECONOMIE

EINDEJAARSACTIE UITGESTELD
De tweede editie van de winkelcampagne ‘Win Gratis Winkelplezier’, waarbij je je aankoopbedrag kan 
terugwinnen als je winkelt bij de Berlaarse handelaars, stond normaal gezien in het najaar van 2020 op de 
planning. Door de verstrengde coronamaatregelen moesten heel wat handelszaken in die periode echter 
verplicht sluiten. Daarom werd beslist om de actie te verschuiven naar het voorjaar van 2021.

De eindejaarsactie, georganiseerd door het lokaal bestuur, wordt omgedoopt tot voorjaarsactie en zal nu plaatsvinden 
in de eerste maanden van 2021. Inwoners die aankopen doen bij een Berlaarse handelaar, maken dan opnieuw kans 
om hun aankoopbedrag terug kunnen winnen in de vorm van Berlaarbonnen. 

We hopen op een snelle verbetering van de situatie in België. Van zodra de cijfers het toelaten, zal de actie opgestart 
worden en zal dit meegedeeld worden via de gemeentelijke kanalen. Intussen roept het lokaal bestuur wel op om de 
lokale handel en horeca zo goed mogelijk te blijven steunen en lokaal te kopen.

VLAAMSE STEUNMAATREGELEN VOOR 
HANDELAARS EN ONDERNEMERS
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben een grote impact op onze lokale 
economie. Om de zelfstandigen en ondernemingen te ondersteunen tijdens deze crisis voorziet de Vlaamse overheid 
een aantal nieuwe steunmaatregelen en een versoepeling van bestaande subsidies.

Meer weten?
Een overzicht van deze maatregelen kan je bekijken via www.berlaar.be/vlaio. 
Neem zeker ook een kijkje op www.unizo.be/corona voor eventuele bijkomende informatie.

WAARDIG

WAARDIG
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WENSENNIEUWJAARS

Dit wens ik jou voor 2021:

affiche nieuwjaarswensen_2020.indd   3 25/11/20   11:34

SPORT & CULTUUR

HET SPORTIEVE NIEUWE DOEL VAN DOELVELDEN
We hebben er met z’n allen lang naar uitgekeken, maar het is eindelijk zover: Berlaar krijgt een gloednieuwe 
sporthal. De nieuwe sporthal, gelegen op de site Doelvelden, wordt een duurzame plek voor elke 
Berlaarnaar. Het wordt een plek waar Berlaarnaars elkaar kunnen ontmoeten en zich op een actieve en 
sportieve manier kunnen ontwikkelen.

De focus van het nieuwe sportcentrum Doelvelden ligt 
absoluut op sport. Ook de lokale voetbalteams zullen 
hun gading vinden op deze nieuwe site. Voor hen worden 
drie voetbalvelden voorzien. Verder op de planning: 
een kantine, een loopparcours en een speelzone voor 
de jongsten onder ons. Er komt geen jeugdhuis of 
polyvalente zaal op het terrein, om zo het sportieve 
karakter van Doelvelden optimaal te verzekeren.

De bouw van de nieuwe sporthal staat beschreven in de 
beleidsnota 2019-2024 en omvat drie fases. De eerste 
fase is de initiatie- en structureringsfase, de fase waarin 
we ons nu bevinden. Concreet worden nu de spelregels 
van het project opgesteld. Deze garanderen een 

groen, duurzaam en energiezuinig resultaat met extra 
aandacht voor ontmoeting en toegankelijkheid, ook voor 
minder mobiele Berlaarnaars. Om deze spelregels verder 
te verfijnen, zaten we samen met de betrokken clubs en 
buurtbewoners.

Daarna volgen de tweede en derde fase. Dat zijn 
de aanstellingsfase, waarin een bouwteam wordt 
aangesteld, en de eigenlijke bouwfase. Hou er rekening 
mee dat een totaalproject als Doelvelden kwalitatief 
opleveren een meerjarenplan is. Eenmaal meer 
informatie beschikbaar is, communiceren we dit via onze 
kanalen.

WINTERWANDELEN IN DE KEMPEN

Ook dit jaar organiseren Pallieterland en Kempens Karakter opnieuw een reeks fijne winterwandelingen 
doorheen de natuur. Van december 2020 tot maart 2021 staan er 9 wandelingen op het programma in de 
gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lille, Olen, Putte, Vorselaar, Berlaar en Nijlen. 

Een handige brochure bundelt alle praktische gegevens van de wandelingen. Je vindt hem op de gemeentelijke 
website of haalt hem gratis af aan het onthaal van het gemeentehuis (op afspraak).

Fort en heidetocht in Berlaar en Nijlen
Vorig jaar werd de wandeling omwille van het slechte weer omgeleid. De Kesselse Heide met zijn prachtige natuur 
zoals het vroeger was, werd die dag wegens stormgevaar gesloten. Daardoor miste je enkele prachtige natuurzichten 
welke nu hopelijk wel aanschouwd kunnen worden. Ontdek het landschap van het Goor en de Steenbeemden tot aan 
de Kromme Ham. Alle wandelingen passeren het fort van Kessel.

Coronaveilig wandelen
Ook de winterwandelingen moeten natuurlijk op een veilige manier kunnen 
plaatsvinden. Daarom zullen er enkele maatregelen genomen worden. Zo dienen 
alle deelnemers genoteerd te worden, vooraf inschrijven voor elke wandeling 
is dus nodig. Ook de stempelkaart wordt dit jaar achterwege gelaten, wat wil 
zeggen dat er dit jaar geen wedstrijd aan de wandelingen gekoppeld wordt.

Inschrijven
De wandeling van Berlaar en Nijlen vindt plaats op zondag 28 februari tussen  
8 en 15 uur. Het vertrekpunt is Sporthal De Putting (Grote Puttingbaan 8 in 
Kessel). Deelnemen kost 2 euro, kinderen tot 12 jaar gaan gratis mee (tenzij 
anders vermeld). Inschrijven doe je via de gemeente Berlaar (03 410 19 00 of 
vrijetijd@berlaar.be) of Nijlen ( 03 410 02 11 of onthaal@nijlen.be).

Meer weten?
Toerisme Kempens Karakter - 014 38 87 42 of www.kempenskarakter.be

De wandelingen vinden plaats onder voorbehoud van mogelijke verstrengde richtlijnen. We raden 
je aan om contact op te nemen met de organiserende gemeente voor meer info over deelname. Ga 
steeds op stap met een mondmasker en volg de hygiënerichtlijnen goed op.
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BERLAAR FAIRTRADEGEMEENTE DANKZIJ IEDER 
VAN JULLIE

Heb jij al zo’n oranje bordje met ‘FairTradeGemeente’ zien hangen als 
je onze gemeente binnenrijdt? Dat hangt er al sinds september 2018, 
het jaar waarin Berlaar de titel van FairTradeGemeente kreeg.

Hiermee onderschrijven we het belang van eerlijke handel in het Zuiden en duurzame lokale landbouw in het Noorden. 
Zowel binnen de dagelijkse werking van de gemeentelijke diensten als bij onze externe evenementen en recepties 
kiezen we voluit voor fairtradeproducten zoals koffie, thee, fruitsap, wijn enzovoort. 

Natuurlijk doen we dit niet alleen. Binnen onze 
gemeente zijn er heel wat scholen, handelaars, 
verenigingen, horecazaken,… die zich hier mee voor 
inzetten. Al deze mensen hebben we in november 
in de bloemetjes gezet met een mand vol (h)eerlijke 
producten. Via www.berlaar.be/fairtrade vind je een 
overzicht van de plekken in onze gemeente waar je 
fairtradeproducten en lokale producten kan kopen.

Alle beetjes helpen
Om het verhaal achter eerlijke handel verder 
bekend te maken, engageren we ons om 
inwoners en handelszaken te blijven informeren. 
De gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings-
samenwerking fungeert als trekkersgroep en wil 
iedereen in onze gemeente motiveren om, waar 
mogelijk, voor duurzame fairtradeproducten te 
kiezen. Dus wil jij als bedrijf, winkel, school, vereniging of horecazaak ook je steentje bijdragen? Werk mee aan dit 
project en zorg ervoor dat er in je zaak of organisatie ook Fair Trade wordt aangeboden. 

FairTradeGemeente is een initiatief van Fairtrade Belgium, Oxfam Wereldwinkels, Vredeseilanden en 11.11.11. Deze vier 
organisaties willen met het initiatief mensen in heel Vlaanderen warm maken voor het verhaal achter Fair Trade en 
lokale, duurzame producten.

Meer weten of deelnemen?
03 410 19 00 (vragen naar Eva) of eva.keirsmakers@berlaar.be
https://fairtradegemeenten.be/

EEN PRODUCT DAT HET FAIR TRADE-KEURMERK DRAAGT, 
BEANTWOORDT AAN DE VOLGENDE CRITERIA:

• de producenten (vaak boerenorgansiaties uit ontwikkelingslanden) kunnen rekenen op een minimumprijs, 
die de kosten van een sociaal- en milieuverantwoorde productie dekt

• de producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de wereldmarktprijs, 
om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op het vlak van onderwijs, 
gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van machines of organisatieversterking

• de contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk afgesloten voor een lange periode

• productie en commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier

• de arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder kinder- en 
dwangarbeid en geen hongerlonen

• er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de exportproducten worden geteeld

WAARDIG
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De titel FairTradeGemeente geeft aan dat onze gemeente én de 
inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief 
werk van maken. Om FairTradeGemeente te worden moeten 6 criteria 
vervuld worden, waar vooral de nadruk gelegd wordt op Fair Trade en 
lokale producten:

CRITERIUM 1: EEN GEËNGAGEERD GEMEENTEBESTUUR - 
Beleidsverklaring van het lokale bestuur en gebruik van minstens twee 
fairtradeproducten. Verder promoot de gemeente op regelmatige basis 
het bewustzijn rond Fair Trade via communicatie naar haar personeel 
en inwoners toe.

CRITERIUM 2: WINKELS & HORECA - Minstens twee fairtradeproducten 
moeten beschikbaar zijn in een aantal plaatselijke winkels en 
horecazaken. De winkels en horecazaken communiceren ook over het 
feit dat zij fairtradeproducten verkopen of serveren.

CRITERIUM 3: SCHOLEN, BEDRIJVEN & ORGANISATIES - Een aantal scholen, bedrijven en organisaties 
(jeugdbeweging, sportclub, vereniging …) gebruiken fairtradeproducten en communiceren daarover. Scholen 
zetten ook educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met Fair Trade te vergroten.

CRITERIUM 4: COMMUNICATIE & MEDIA - Het promoten van fairtradeproducten via lokale media. Hierdoor 
bereikt men een groot deel van de bevolking. En zo voelen lokale deelnemers zoals handelaars en organisaties 
zich gewaardeerd voor hun engagement.

CRITERIUM 5: TREKKERSGROEP - Het bezitten van een lokale en enthousiaste trekkersgroep die de nodige 
initiatieven neemt om de titel te behalen en de continuïteit verzekert.

CRITERIUM 6: LOKALE DUURZAME VOEDING - Lanceren van een initiatief dat lokale consumptie en productie 
van duurzame voedingsproducten thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aanmoedigt.

WONEN & WELZIJN

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

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

In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, 
wordt er 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of de rooilijn.

Oudere of mindervalide inwoners die dit zelf niet 
kunnen, kunnen een behulpzame buur inschakelen of 
mogen hiervoor de klusjesdienst van de sociale dienst 
contacteren via 03 410 19 00.

Het lokaal bestuur zorgt voor het sneeuw- en ijsvrij maken 
van de openbare weg. Ze doen dat op aangeven van 
het KMI en de lokale politie. Daarbij wordt eerst prioriteit 
gegeven aan de belangrijkste verbindingswegen en 
fietspaden. 
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DE NIEUWE BLAUWE ZAK: ALLE PLASTIC 
VERPAKKINGEN MEE AAN BOORD!
Op 31 december 2020 stopt de inzameling van de roze zak, zowel aan huis als op de recyclageparken. 
De ”Nieuwe Blauwe Zak” wordt dan ingevoerd. Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe sorteerregels voor de 
PMD-zak en mogen plastic verpakkingen in de blauwe zak. Dat leidt tot een efficiëntere afvalinzameling 
en -verwerking.

In Berlaar maken we voor de inzameling van plastic 
verpakkingen al een aantal jaren gebruik van de roze 
zak. In de huidige PMD-zak mogen momenteel alleen 
plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankkartons. Daar komen nu veel andere plastic 
verpakkingen bij.

Waar zal ik de nieuwe PMD-zak kunnen kopen?
De nieuwe blauwe zak zal je nog steeds kunnen kopen 
in het gemeentehuis en in verschillende winkels en 
warenhuizen. De oude PMD-zakken blijven onbeperkt 
geldig, en vanaf 1 januari 2021 mag je ze voor ophaling 
aanbieden mét de extra plastic verpakkingen. De nieuwe 
zak blijft trouwens even duur als de huidige PMD-zak  
(1,15 eurocent per rol).

Wat met mijn overschotten van de roze zak?
IVAREM voorziet een overgangsperiode voor burgers 
die nog overschotten van roze zakken of volle rollen 
roze zakken thuis hebben liggen.

• Heb je een volle rol roze zakken liggen? 
Geen probleem! Deze kan je van 1 tot en met 31 
januari 2021 ruilen tegen de nieuwe PMD-zakken 
op het recyclagepark, het gemeentehuis en/of bij 
sommige particuliere verkooppunten (surf hiervoor 
naar www.ivarem.be.

• Heb je een gebruikte rol roze zakken liggen? 
Ook geen probleem! Je kan deze niet meer 
inwisselen maar wel nog gebruiken tot en met 31 
maart 2021. Het is de eerste drie maanden van 
2021 mogelijk om jouw roze zakken te gebruiken 
als nieuwe PMD-zak. Vanaf april 2021 wordt de 
roze zak geweigerd bij de PMD-inzameling.

Waarom is er een nieuwe PMD-zak nodig?
De nieuwe blauwe zak is een goede zaak voor onze 
planeet. IVAREM en Fost Plus kunnen door de nieuwe 
PMD-zak nog meer verpakkingen samen inzamelen 
en recycleren. Achteraf kunnen de afvalstromen en 
materiaaltypes makkelijk van elkaar gescheiden worden 
door het gebruik van nieuwe sorteerinstallaties. Op die 
manier wordt er 100 000 ton aan CO2 vermeden!
Verder is het ook een goede zaak voor jouw portefeuille 
want schattingen geven aan dat door de invoering van 
de nieuwe PMD-zak de gemiddelde Vlaming ongeveer  
5 kg restafval minder zal produceren per jaar.

Nieuwe sorteerregels
Tot 31 december 2020 sorteer je gewoon op de ‘oude’ 
manier. Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe sorteerregels 
voor de PMD-zak. Alle plastic verpakkingen zijn vanaf 
dan welkom. 

Wat mag er dan in de nieuwe blauwe zak?
Naast plastic flessen, metalen verpakkingen en 
drankkartons kan je nu ook al je plastic verpakkingen 
kwijt in de PMD-zak:

• Schaaltjes, vlootjes en bakjes
• Tubes
• Folies
• Plastic (diepvries)zakjes
• Potjes
• Chipszakken

Wat wordt niet toegelaten?
Plastic voorwerpen of producten die geen verpakkingen 
zijn, zoals regenjassen, zwembadjes enzovoort worden 
in de nieuwe PMD-zak niet meer geaccepteerd. Die 

MILIEU
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zaken kan je kwijt in het recyclagepark.

• Alle plastics die geen verpakking zijn (bv. een 
emmer of speelgoed)

• Aluminiumfolie
• Piepschuim
• Verpakkingen met kindveilige sluiting
• Verpakkingen van pesticiden
• Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis
• Verpakkingen met gevarensymbolen
• Het is niet toegelaten om verpakkingen aan de 

buitenkant van de zak vast te knopen

Tot de nieuwe blauwe PMD-zak er is, volg je gewoon 
de geldende sorteerregels. Vanaf 1 januari 2021 gelden 
er nieuwe sorteerinstructies. Ontdek ze via één van 
onderstaande websites.

Meer weten?
www.ivarem.be
www.denieuweblauwezak.be 

NATIONAAL VUURWERKVERBOD OP 
OUDEJAARSNACHT
In Berlaar verkozen we bij de vorige jaarwisseling al het geluid van knallende champagnekurken boven dat 
van eindejaarsvuurwerk en werd er een algemeen lokaal verbod opgelegd op het afsteken van vuurwerk 
door particulieren. Dit jaar wordt dat verbod uitgebreid naar nationaal niveau.

De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke 
hemel fascineren iedereen. Maar het afsteken van 
vuurwerk heeft ook een donkere zijde en brengt vaak 
heel wat leed met zich mee. Denk maar aan dieren 
die schrikken, panikeren, uitbreken en op de openbare 
weg terechtkomen. Of het risico voor de gezondheid: 
de fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net 
na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de 
normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige 
luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met 
allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. Maar dat is 
niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op 
de bodem en in het riool terecht, en zorgt hier voor een 
enorme vervuiling. 

Ook de brandweer roept op om vuurwerk te laten voor 
wat het is. Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het 
oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg 
groot. Jouw wensballon kan op een woning, een tuinhuis 
of op brandbaar materiaal terechtkomen, waar het heel 
wat schade kan veroorzaken.

Om al deze redenen was vuurwerk afschieten op 
oudejaarsnacht vorig jaar al niet meer toegelaten in 

Berlaar. Het lokaal bestuur koos er toen voor om het 
nieuwe Vlaamse verbod op vuurwerk toe te passen en 
geen uitzondering op nieuwjaarsdag meer toe te staan. 
Zo werd eventuele lichamelijke en materiële schade die 
het afsteken van vuurwerk mogelijk met zich meebrengt 
voorkomen. Dit jaar geldt dat verbod voor het hele land.

Zorgsector sparen waar mogelijk 
Naast alle bovenstaande redenen waarom vuurwerk 
afsteken eigenlijk geen goed idee is, is er dit jaar een 
allesbepalende factor waarom het verbod voor het 
hele land geldt. Vuurwerk brengt vaak brandwonden 
en verwondingen met zich mee, zowel voor de mensen 
die het afsteken als omstaanders die het vuurspektakel 
enkel aanschouwen. Ieder jaar zijn onze hulpverleners 
getuige van dramatische ongevallen met vuurwerk. 
Mensen komen in de ziekenhuizen terecht met ernstige 
letsels, met mogelijk zelfs opnames op intensieve zorgen. 
Om dit te vermijden en de druk op onze ziekenhuizen 
niet nog te vergroten, geldt er in België dit jaar een 
vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.

Respecteer het verbod. Laten we er dit jaar een leuk, 
feestelijk, maar vooral  ook veilig eindejaar van maken.
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409 INWONERS ZORGEN VOOR EEN 
GROENER BERLAAR
Meer dan 400 Berlaarnaars schreven zich dit jaar in voor de bomenactie van de campagne Bloeiend 
Berlaar. Ze kozen verschillende inheemse boomsoorten en maken zo samen een verschil voor natuur en 
klimaat.

Met de aanplant van al deze extra bomen zetten 
we samen een stap naar een groener en meer 
energieneutraal Berlaar. In totaal zijn er via deze actie 
409 bomen extra op het grondgebied van Berlaar 
bijgekomen. Deze komen er dankzij Bloeiend Berlaar, 
een campagne die eind 2019 werd opgestart met als 
doel de inwoners te betrekken en ondersteunen bij het 
vergroenen van de gemeente. 
 
In eigen tuin of op openbaar domein
Bij deze actie had je twee keuzes: je kon een boom 
bestellen om te planten in je eigen tuin of hem schenken 
aan de Berlaarse natuur. De laatste optie was vooral 
handig voor inwoners die geen plaats hadden voor 
een boom, maar wel wilden bijdragen aan een groener 
Berlaar. 

342 inwoners zijn voor de eerste optie gegaan en hebben 
de boom in eigen tuin geplant. Op 16 en 17 november 
kregen ze hun boom aan huis geleverd en konden ze 
aan de slag gaan. Opgedeeld in soort betekent dit 

dat de Berlaarse tuinen intussen 86 winterlindes, 83 
okkernootbomen, 88 veldesdoorns en 85 lijsterbessen 
rijker zijn.

Via de geefactie zijn er 67 bomen geschonken aan de 
Berlaarse natuur. Bij het ter perse gaan van deze ‘De 
Kiosk’ dienden een aantal hiervan nog een plaatsje 
te krijgen, maar 45 bomen hebben hun plaats reeds 
gevonden op het domein van ‘De Vrienden van ’t 
Ebroekske’. De overige 22 zullen geplant worden op een 
perceel in de Legrellestraat.

Volgende actie staat klaar: een eerbetoon aan de 
helden van deze tijd
Begin volgend jaar zullen we met de oprichting van 
een Heldenbos in Ebroek nog 1125 extra boompjes 
aanplanten. We planten samen een bos voor onze 
coronahelden: een groeiend eerbetoon als blijvend 
levendig symbool. Net zoals deze helden de steunpilaren 
zijn in onze samenleving, zijn bossen en bomen cruciaal 
voor een gezonde en groene leefomgeving. 

Zelf een idee?
Heb jij nog een gebied in gedachten dat de kans biedt 
om extra bomen aan te planten? Of heb je een leuk 
idee dat we kunnen koppelen aan de ‘Bloeiend Berlaar’-
campagne? 
Laat het ons zeker weten via milieu@berlaar.be. Samen 
gaan we voor meer bomen!

Eén van onze inwonertjes poseert fier bij haar nieuwe boompje.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE 
PADDENOVERZETACTIE
Van half februari tot eind maart trekken padden, kikkers en salamanders naar hun voortplantingsplaats. 
De meeste amfibieën moeten hiervoor drukke straten oversteken. Om te voorkomen dat ze tijdens hun 
tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, helpen we hen een handje bij het oversteken.

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

Oversteek
Tijdens die tocht moeten ze vaak een straat of weg oversteken. De padden en kikkers lopen daarbij een groot risico 
om overreden te worden. Met de paddenoverzetactie wil onze gemeente dat helpen vermijden. Langs diverse wegen 
plaatsen we lage afsluitingen waardoor amfibieën de weg niet op kunnen en opgevangen worden in ingegraven 
emmers. Vrijwilligers maken die emmers tweemaal per dag leeg, brengen de inhoud veilig over de weg en laten de 
amfibieën vrij in de natuur. Vorig jaar werden er op deze manier bijna 900 diertjes overgezet en mogelijk gered van de 
dood.

Wil jij dat de padden veilig op hun bestemming geraken? Laat het weten via milieu@berlaar.be. De milieudienst neemt 
dan contact met je op voor bijkomende informatie.

Vorig jaar hielpen vrijwilligers maar liefst 888 diertjes de straat over, zodat ze veilig hun voortplantingspoel konden bereiken.
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BERLAAR PLAATST MEZENNESTKASTJES 
TER BESTRIJDING VAN 
EIKENPROCESSIERUPS
In de Rameyendreef hebben de medewerkers van de technische dienst koolmezennestkastjes opgehangen 
ter bestrijding van de eikenprocessierups. Op die manier willen we de rups, die in het voorjaar vaak voor 
heel wat overlast zorgt, op een natuurlijke manier te lijf gaan.

In de vorige editie van De Kiosk kon je al lezen dat de koolmees 
een goede natuurlijke vijand van de eikenprocessierups 
is. Mezen zijn verzot op de jonge rupsen en kunnen op die 
manier helpen om ze op een ecologische manier terug te 
dringen. We gaven je verder enkele tips mee over hoe je zelf 
een kastje bouwt, waar je er één kan kopen en waar ergens in 
de tuin je ze het beste hangt.  

De laatste jaren ontvangt de gemeente ook vaker meldingen 
van eikenprocessierupsen op openbaar domein. De 
brandharen veroorzaken last aan ogen en luchtwegen bij 
wie in de buurt komt. De overlast begint doorgaans begin 
juni, wanneer de meeste rupsen hun brandharen afschieten. 
Vanaf begin juli gaan de rupsen verpoppen. De brandharen 
van de rups blijven achter in de nesten en worden door de 
wind verspreid in de buitenlucht. In samenwerking met de 
provincie Antwerpen werkt de gemeente nu verder aan een 
duurzame, milieuvriendelijke oplossing ter bestrijding van de 
eikenprocessierups en de last die het met zich meebrengt.

Via de provincie Antwerpen heeft Berlaar 20 mezennestkastjes verkregen. 
Die werden in de week van 7 december door medewerkers van de 
technische dienst opgehangen in de Rameyendreef. De Rameyendreef 
wordt gekenmerkt als rustige, natuurlijke locatie met een hoge overlast. 
Minimale voorwaarden om de resultaten te kunnen gebruiken binnen het 
LIFE-project. Het project, onder leiding van provincie Antwerpen, zoekt een 
oplossing voor de overlast door de eikenprocessierupsen in de natuur. Bij 
positieve resultaten zal het aantal locaties verder worden uitgebouwd.

Rups gespot? Meld het! 
Heb je een plaats gespot waar veel 
eikenprocessierupsen zitten? Meld het 
via de eikenprocessierupsenkaart op het 
geoloket van de provincie Antwerpen. De 
provincie gebruikt de kaart als inventaris 
om de verspreiding op te volgen en zo te 
kunnen ondersteunen bij de bestrijding. Op 
basis van deze data kan verder het beheer 
van 2020 geëvalueerd en bijgestuurd 
worden voor 2021.

Een nest melden op de kaart van de provincie wil niet zeggen dat dit ook 
aan de gemeente gemeld wordt. Contacteer daarom ook steeds onze 
milieudienst wanneer er rupsen zitten op openbaar domein.

Meer weten?
www.berlaar.be/koolmeeskastje

De brandharen veroorzaken vaak irritatie.



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
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 Willy Beullens
GSM 0475 41 05 80 – 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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