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 Je waterzaken regel je zelf 
 online via mijnPidpa
Wist je dat je jouw waterzaken makkelijk zelf kan regelen via 
mijn.pidpa.be? Van facturen terugvinden tot een verhuis regelen of 
je meterstanden doorgeven, in enkele klikken breng je dit zelf in 
orde. Je kan je makkelijk, snel én veilig aanmelden met een digitale 
sleutel: ofwel Itsme, eID met kaartlezer of een beveiligingscode via 
app en sms.

Test het op !mijn.pidpa.be

 Stel jij je kandidaat als 
 opvanggezin voor 
 Oekraiënse vluchtelingen? 
Het conflict in Oekraïne beroert veel mensen. Wil jij helpen? Stel 
jouw woning dan open en word gastgezin.

Waar moet je rekening mee houden?

• De opvangplaats voldoet aan de minimale woonnormen rond 
veiligheid, gezondheid, hygiëne en basiscomfort.

• Er is voldoende ruimte, zodat mensen zich rustig kunnen 
afzonderen.

• Het gastgezin voorziet minstens een slaapplaats met 
beddengoed en toiletgerief en alle maaltijden (bv. samen eten 
of je gaat inkopen doen).

• Het gastgezin hoeft niet altijd thuis te zijn, maar er zijn duidelijke 
afspraken rond het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes 
(bv. badkamer en keuken) en spullen (bv. televisie en computer, 
wasmachine, speelgoed).

• Bij voorkeur begeleidt het gastgezin de gasten bij het 
dagdagelijkse leven en ritme in België/Berlaar (mits 
ondersteuning van de sociale dienst van het lokaal bestuur). 

Voorlopig is het onduidelijk hoe lang de vluchtelingen bij het 
gastgezin gaan verblijven. We zijn daarom op zoek naar duurzame 
oplossingen, waar de vluchtelingen een langere tijd kunnen 
verblijven tot ze een meer definitieve woonst hebben gevonden op 
de private huurmarkt.

Op dit moment beschikken we over 13 duurzame opvang-
adressen. Heb je ook interesse of twijfel je nog? Laat het ons weten. 
Vragen over de financiële vergoeding, verzekering, … lichten we 
graag toe. Je kan terecht bij de sociale dienst van het lokaal 
bestuur via  of 03 410 19 00.socialedienst@berlaar.be

 Huisdieren op vier vrije  voeten 
 in de hondenlosloopweide
Viervoeters en hun baasjes kunnen voor een verkwikkend loopje 
voortaan terecht in de nieuwe hondenlosloopweide in Ebroek. De 
losloopzone, die je kan vinden tussen Merelstraat, Valkenhof en 
Ebroek, is sinds juni open.

De hondenweide is onder meer voorzien van een omheining, een 
poort en een infobord. In de omgeving vind je verder zitbanken, een 
wandelpad, een heldenbos, waterpoelen en prachtige natuur.

Wie met z’n viervoeter op stap gaat, moet beslist eens halt houden 
aan dit nieuwe plekje. Maar als je gebruik wil maken van de 
losloopzone, moet je rekening houden met een aantal spelregels. 
Zo blijft je hond aangelijnd tot je binnen de omheinde zone bent. 
Daar hou je jouw hond steeds in de gaten, zeker wanneer er ook 
andere honden en inwoners in de zone zijn.

Een hondenweide is verder ook geen hondentoilet. Ook in deze 
zone moet je het afval van je hond opruimen. Neem dus voldoende 
hondenpoepzakjes mee.

Je mag de hondenweide al gebruiken, maar op 2 juli 
openen we deze zone ook officieel. Inwoners zijn samen 
met hun viervoeter om 11 uur welkom aan de 
hondenweide. We klinken er dan samen op dit 
hondenparkje.

Le t  op :  he t  gaa t  om een  na tuu rgeb ied ,  vee l 
parkeerplaatsen zijn er niet. Kom dus te voet of met de fiets!

Meer weten? www.berlaar.be/hondenweide

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.



Gemeente Berlaar www.berlaar.be|NIEUWS|

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.

Van zaterdag 9 juli tot en met dinsdag 12 juli viert Berlaar-Heikant weer feest. 
Horecazaken en lokale verenigingen stellen dan tijdens de kermisdagen tenten 
en terrassen op. Op het programma staan onder meer heerlijke mosselen, 
optredens van lokale artiesten en gezellig samenzijn.

Om Heikermis 2022 in goede banen te leiden, wordt de N10/Aarschotsebaan 
op zaterdag en zondag afgesloten van 14 tot 5 uur, op maandag en dinsdag 
van 18 tot 5 uur. Op het Kardinaal Cardijnplein geldt vanaf donderdag een 
parkeerverbod, zodat de kermiskramen kunnen opstellen.

Heikermis bestaat intussen al vele jaren en veroverde een bijzondere plek in de 
harten van de inwoners van Berlaar-Heikant. Omdat dit openluchtevenement het 
sociale weefsel versterkt en de lokale verenigingen en handelaars ondersteunt, 
wil het lokaal bestuur de organisatie van Heikermis jaarlijks ondersteunen. Om 
het evenement te kunnen blijven bewaren, moet plezier voorop staan! Hou het 
dus veilig en toon respect voor organisatie en omgeving!

Meer weten? www.berlaar.be/heikermis2022

Balder Zomer
De gratis concertreeks van Balder Zomer is terug van weggeweest! 
Van woensdag 13 juli tot woensdag 3 augustus kan je er vier 
woensdagen en drie zaterdagen terecht voor gratis optredens. Met 
dj-optredens, covergroepen en de ervaren sfeermakers van 
Domino is er muziek naar ieders smaak. Op zaterdag start Balder 
Zomer om 14 uur, op woensdag om 18 uur. Wie één of meerdere 
optredens wil meepikken kan daarvoor gratis terecht op het 
dorpsplein in Berlaar-Centrum. 
Opgelet: voor de optredens op 23 juli moet je wel een ticket kopen.

Meer weten? 
www.berlaar.be/balderzomer

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 aan het werk te gaan. Tekenen, aquarelleren 
of schilderen met olieverf, het kan allemaal. Ieder brengt zijn eigen 
materiaal mee en uit zijn creativiteit op zijn eigen manier. In Berlaar 
gaan de schilders deze zomer aan de slag in de tuin van het Hof 
van Rameyen.

Tijdens de zomerschilderdagen worden er geen lessen gegeven, 
waardoor een heel ontspannen sfeer ontstaat die de interactie 
tussen de kunstenaars bevordert. Als je als kunstenaar inschrijft, 
kan je de hele zomer komen wanneer je tijd en zin hebt. Elk jaar 
schrijven er ruim 100 kunstenaars in en op zonnige dagen zijn er 
vaak meer dan 50 zomerschilders tegelijk aan het werk. 

Kijken kan ook!

Tijdens de zomerschilderdagen zijn ook bezoekers van harte 
welkom. Je ontdekt schitterende locaties in de regio, geniet van de 
mooie kunstwerken en veel kunstenaars geven ook graag een 
woordje uitleg over hun werk.

Programma 2022
05/07/2022 Visvijver 't Bieswater  Putte
12/07/2022 Lakenhal   Herentals
19/07/2022 Engels Huis en Spinhoeve Bouwel
26/07/2022 Sluizen en Buulmolen  Olen
02/08/2022 Schranshoeve   Lille
09/08/2022 Kasteeldomein Zellaer  Bonheiden
16/08/2022 Boerderij Averegten  Hallaar
23/08/2022 De Prairie   Hulshout
30/08/2022 Hof van Rameyen  Berlaar

Elke dinsdag van 10 tot 17 uur.

Info en inschrijven voor 
kunstenaars
Bel naar de dienst 
Toerisme van Heist-op-den-Berg 
op het nummer 015 25 15 82, 
of mail naar 
toerisme@heist-op-den-berg.be.

Meer info? 
www.facebook.com/zomerschilderdagen 
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