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Inname openbaar domein
Wanneer je in Berlaar werken wil uitvoeren (als aannemer of 
particulier), moet je voor de inname van het openbaar domein een 
signalisatievergunning (parkeerverbod) aanvragen. Je moet deze 
vergunning tijdig aanvragen bij de dienst Mobiliteit. 

Voordien kon dit door het formulier in te vullen en te bezorgen aan 
de dienst Mobiliteit, maar vorige maand werd er een nieuwe 
digitale aanvraagprocedure voor de inname van het openbaar 
domein ingevoerd. Sinds 1 juli kan je de vergunning rechtstreeks 
aanvragen via het webloket, te vinden op de gemeentelijke 
website of in de nieuwe Berlaarapp. Jouw aanvraag verloopt 
hierdoor veel eenvoudiger en kan bijgevolg sneller behandeld 
worden.

Aanvraagtermijn
Er moeten minstens 10 werkdagen zitten tussen de aanvraag en 
de effectieve start van de werken, voordien waren dat voor kleine 
werken vijf dagen. Dit wil zeggen dat wanneer je op 5 september 
een aanvraag doet, de startdatum van de werken ten vroegste 20 
september zal kunnen ingaan. 

Spoedprocedure
Wanneer je jouw aanvraag minder dan tien werkdagen op 
voorhand maar meer dan vijf werkdagen op voorhand aanvraagt, 
kan je beroep doen op een spoedprocedure. Hiervoor wordt een 
forfaitaire kost van 50 euro aangerekend.

Kostprijs
Een aanvraag inname openbaar domein is in principe volledig 
gratis. Enkel indien je gebruik maakt van een spoedprocedure, je 
signalisatie ontleent of je inname meer dan zeven dagen in beslag 
neemt, zullen er extra kosten worden aangerekend.

Meer weten?
www.berlaar.be/signalisatievergunning 

 Noodopvangplaatsen voor 
 asielzoekers in 
 legerkazerne Berlaar

Het kernkabinet van de federale regering kondigde in juli een 
aantal maatregelen aan om de verhoogde instroom van 
asielzoekers aan te pakken. Eén van de maatregelen is de creatie 
van extra opvangplaatsen op korte termijn in hangars van 
Defensie. Op vrijdag 8 juli informeerde het kabinet Asiel & Migratie 
het lokaal bestuur van Berlaar dat er in de Berlaarse legerkazerne  
tijdelijke opvangplaatsen voorzien zullen worden.

De bouw van deze plaatsen gebeurt door Defensie en de civiele 
bescherming, de verdere opvang en begeleiding door Fedasil en 
Rode Kruis Vlaanderen. Dat betekent dat zij 7 dagen op 7, 24 uur 
per dag permanentie in het centrum voorzien. Er zijn dan steeds 
begeleiders aanwezig, ook 's nachts. Zij bieden de bewoners de '4 
B's' aan: bed, bad, brood en begeleiding. In het opvangcentrum 
geldt verder een huishoudelijk reglement dat duidelijk de rechten 
en plichten van de bewoners stipuleert.

Eind juli 2022/begin augustus 2022 arriveren de eerste bewoners 
in het centrum. Zij zullen er in afwachting van hun asielaanvraag of 
een plaats in de reguliere opvangcentra onderdak vinden. Het gaat 
dus om een tijdelijke maatregel, om de huidige druk op de 
opvangcentra op dit moment te verlichten. De federale regering gaf 
aan geen regulier asielcentrum op diezelfde locatie te zullen 
voorzien en het centrum in Berlaar te laten uitdoven wanneer die 
nood er niet meer is.

Vraag en antwoord

Hoewel we ook als gemeentebestuur nog niet over alle informatie 
beschikken, proberen we de voornaamste vragen over dit 
o n d e r w e r p  t e  b e a n t w o o r d e n  o p  d e  w e b p a g i n a 
www.berlaar.be/asielopvang. Die pagina wordt bijgewerkt van 
zodra we nieuwe informatie krijgen, houd deze dus in de gaten om 
op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het 
Sociaal Huis zijn gesloten op:
 - maandag 11 juli 2022 (Vlaamse feestdag)
 - donderdag 21 juli 2022 (Nationale feestdag)

Maak een afspraak!

Onze diensten werken op afspraak. Er één maken kan online via 
www.berlaar.be/webloket, telefonisch via 03 410 19 00 of via mail 
naar . De onthaalmedewerkers bekijken samen info@berlaar.be
met jou wanneer je kan langskomen. 

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.

! NIEUW ! Tijdens de zomervakantie is het gemeentehuis dit jaar 
ook elke maandagavond open, daarvoor waren deze zittingen 
beperkt tot de eerste maandag van de maand. Heb je dus 
dringend iets nodig van de dienst Burgerzaken en kan je enkel 
's avonds langskomen? Dan kan je bij ons terecht, maar vergeet 
geen afspraak te maken! Wanneer je er geen hebt, kunnen we 
jou die dag helaas niet verder helpen.

 Restauratie 
 Boerenkrijgmonument Gestel

Het Boerenkrijgmonument op het kerkhof van Gestel werd de 
voorbije maanden grondig opgeknapt. Het standbeeld, een 
herdenkingsmonument voor de Boerenkrijg (1798-1898), is een 
beeldbepalend element op het kerkhof, maar was dringend aan 
een opfrisbeurt toe. De verflagen van het beeld en de blauwe globe 
schilferden op diverse plaatsen en de sokkel vertoonde meerdere 
barsten. De algemene staat van het monument was zeer slecht, 
waardoor het nodig was om het geheel te restaureren.

Het beeld werd hiervoor met de 
nod ige  voo r z i ch t i ghe id  ge -
demonteerd en vervoerd naar het 
atelier van de restaurateur, waar het 
gereinigd werd en de verflagen 
verwijderd werden. Na de nodige 
onderzoeken werden structurele 
herstellingen gedaan om het beeld 
opnieuw te stabiliseren en een 
nieuwe verflaag te geven.

Eind van augustus zal het ge-
restaureerde beeld opnieuw op het 
kerkhof te bewonderen zijn. De 
restauratiewerken van het beeld 
gebeuren onder toezicht van 
Kempens Landschap en worden 
gefinancierd via een erfgoed-premie 
vanuit het agentschap Onroerend 
Erfgoed.
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Kraslotenactie
lokale handelaars

Na het succesvolle 'Win Gratis Winkelplezier', de actie waarmee je 
vorig jaar je aankoopbedrag terug kon winnen door je kassaticket 
in één van de geluksboxen te deponeren, zet Berlaar een nieuwe 
winkelactie op poten. Winkel tussen maandag 20 december 2021 
en zondag 16 januari 2022 voor minimaal 5 euro bij één van de 
deelnemende zaken en maak kans om dat bedrag te 
vertiendubbelen!

Koop. Kras. Win!

Per aankoopschijf van 5 euro krijg je bij de deelnemende zaken 
een kraslotje. Wanneer je een winnend lot in handen hebt kan je 
het weer inwisselen bij één van de deelnemende handelaars naar 
keuze, maar wel in de sector die vermeld staat op het lot. Dit kan tot 
en met 31 juli 2022, daarna vervalt je lotje en dus ook je 
shoptegoed.

Je kan bij zowel handelaars, horecazaken als marktkramers 
prijzen winnen. De deelnemende handelaars kan je terugvinden 
op de gemeentelijke website of kan je herkennen aan de affiche in 
het kraam/de winkel.

Meer weten?
www.berlaar.be/kraslotenactie lokale.economie@berlaar.be,  of 
03 410 19 00

Weer kermis in B erlaar-Heikant
Vanaf zaterdag 9 juli strijkt de kermis weer neer in Berlaar-Heikant. Heikant staat 
dan vier dagen lang in het teken van mosseltenten, kermisattracties en optredens. 
Voor de inwoners van Heikant is Heikermis een groot volksfeest dat ze al enkele 
jaren hebben moeten missen.

Zomerschilderdagen:
schilderen in openlucht 

op mooie plekjes in de regio
Elke dinsdag van juli en augustus krijgen kunstenaars de kans om 
op een mooie locatie a
www.facebook.com/zomerschilderdagen 

 Word beantwoorder bij Awel

Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren, zoekt vrijwillige 
beantwoorders.

Onzeker of het wel bij je past? Awel, 't is een match! Of je nu een 
echte huismus bent, een 
lange slaper, gekke unicorn, 
klusser of professor. Awel, 
d a t  i s  l u i s t e r e n  n a a r 
kinderen en jongeren van 
thuis uit, wanneer jij wil. 
Diploma maakt niks uit , 
luisteren wel.

Word beantwoorder. Surf 
naar  voor alle info.awel.be

 Gas verandert van arm 
 naar rijk gas
Wist je dat aardgas arm of rijk kan zijn? 
Ons land importeert beide soorten gas, 
maar Nederland draait in 2030 de 
kraan met arm gas dicht. Daarom 
moeten veel Belgen overschakelen 
van arm naar rijk gas.

De samenstelling van rijk gas is anders dan die van arm gas. 
Daarom moet de infrastructuur voor het transport van Nederlands 
gas in ons land aangepast worden. Alle consumenten die zullen 
omschakelen van arm naar rijk gas moeten hun toestellen dus 
laten nakijken en, indien nodig, laten bijregelen. Toestellen die te 
oud zijn of niet compatibel zijn met rijk gas zullen moeten 
vervangen worden, zo ben je zeker dat jouw gastoestellen veilig en 
correct blijven werken. De Vlaamse overheid betaalt een premie 
voor de installatie van een gasvervangende warmtepomp.

Wat moet ik zelf doen?
Je krijgt een brief met informatie over de overstap van arm naar rijk 
gas. Je krijgt deze brief twee jaar op voorhand, zodat je bij het 
tweejaarlijkse onderhoud van je gasinstallatie(s) met je installateur 
kan afstemmen of er aanpassingen en/of vervangingen nodig zijn.

Meer weten?
www.berlaar.be/gasverandert 

     Groot gelijk  dat je nuchter  rijdt
De sfeer van zwoele zomeravonden op feestjes, barbecues of 
festivals gaat vaak samen met de effecten van alcohol, drugs of 
lachgas. Maar er is alvast één plek waar ze nooit thuishoren: achter 
het stuur.

De effecten van alcohol, drugs en lachgas op je rijgedrag worden 
vaak geminimaliseerd. Maar deze stoffen verstoren de functies van 
je hersenen, waardoor je niet meer hetzelfde concentratie-, reactie- 
of waarnemingsvermogen hebt. Dat kan fatale gevolgen hebben in 
het verkeer. Spreek daarom op 
voorhand af met jouw vrienden hoe 
jullie veilig thuis geraken. Zo kunnen 
jullie voluit en zorgeloos feesten en 
geraakt iedereen veilig thuis.


	Pagina('s) 1
	Pagina('s) 1

