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 Berlaar en IGEMO gaan
 samen voor communicatie
 én participatie in klimaatstrijd
Het lokaal bestuur lanceerde in samenwerking met IGEMO de 
klimaatwebsite berlaar2030.be. Op deze website kunnen inwoners 
zelf melden hoe ze helpen om onder andere de CO2-uitstoot in 
onze gemeente te verminderen.

Eind 2019 heeft het lokaal bestuur het Burgemeestersconvenant 
2030 ondertekend, met als doel de CO2-uitstoot tegen 2030 met 
40% te verminderen. Voor de eigen diensten van het lokaal bestuur 
werd die doelstelling zelfs opgetrokken naar 50% reductie. Met het 
opstellen van een klimaatactieplan en de klimaatwebsite 
engageert Berlaar zich nu om oplossingen en acties aan te reiken 
en anderen te stimuleren de doelen te behalen.

Een verhaal door en voor iedereen

Met onze eigen klimaatpagina willen we volop inzetten op 
klimaatcommunicatie en -participatie. berlaar2030.be moet het 
verzamelpunt worden voor alles wat rond het thema leeft binnen 
de gemeente. Klimaatbewuste partijen of inwoners kunnen er hun 
acties registeren, kenbaar maken en opvolgen. Want het klimaat is 
een verhaal door én voor ons allemaal. Een breed gedragen waaier 
aan ingrepen op lokaal niveau kan een wereld van verschil maken.

Heb je dus een bijdrage geleverd om de negatieve gevolgen van 
de klimaatverandering tegen te gaan, door bijvoorbeeld een boom 
te planten of jouw woning duurzaam te renoveren? Dan kan je dat 
registreren op de website, die voortaan hét verzamelpunt is voor 
alles wat rond klimaat leeft binnen de gemeente.

Meer weten?
www.berlaar.be/berlaar2030 

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 15 december 
afgesloten. Dat betekent dat wat je in deze editie leest ondertussen 
achterhaald kan zijn. Hou voor een actuele stand van zaken zeker 
de gemeentelijke communicatiekanalen in het oog. Neem bij twijfel 
gerust contact op met de gemeentelijke diensten via 03 410 19 00 
of info@berlaar.be.

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.

Opgelet: op maandag 3 januari 2022 is er geen zitdag.

      De kracht van muziek!
Bij de Podiumacademie houden ze van muziek! Zingen, samen 
noten leren lezen en herkennen, een instrument spelen, maar 
vooral veel plezier maken. Tussen 1 juni en 30 september kan je 
jou inschrijven voor een nieuw academiejaar en genieten van 
muziek in al zijn gedaantes: muziekinitiatie vanaf 6 jaar, muzieklab 
en instrumentles vanaf 8 jaar, muzikale en culturele vorming,... In 
september gaan de nieuwe lessen van start!

Draag je liever teksten voor of wil je leren toneelspelen? Of is 
klassiek ballet of hedendaagse dans jou eerder op het lijf 
geschreven? Schrijf je dan in voor de woord- of dansopleidingen in 
Lier of in één van de andere vestigingsplaatsen. Op de website 
www.podiumacademielier.be vind je alle info over de opleidingen 
en kan je online inschrijven.

Nieuw in Lier!                                                                                                         
Circus, choreograaf, improvisatie-
theater, klavierklas, zang musical 
voor kinderen en podiumtechnieken.

Meer weten?
in fo@podiumacademie l ie r.be , 
berlaar@podiumacademielier.be of 
03 480 45 79

      Zitdag belastingen
Heb je hulp nodig voor het invullen van je belastingaangifte? Het 
lokaal bestuur organiseert dit jaar opnieuw een zitdag. Die vindt dit 
jaar plaats op donderdag 16 juni 2022 van 9 tot 12 en van 13 tot 
15 uur in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Dorpsstraat 84, 
Berlaar).

Inschrijven is verplicht en kan via het nummer 03 482 45 58. 
Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen zoals 
loonfiches, attesten van leningen, levensverzekeringen, 
pensioensparen, energiebesparende invester ingen of 
onderhoudsgelden. Je hebt ook een volmacht nodig als je 
langskomt voor een aangifte van een andere persoon (bv. een 
familielid).

Telefonische hulp bij invullen van de aangifte

Wie niet naar de zitdag kan komen, kan ook beroep doen op 
telefonische ondersteuning. Ook daarvoor schrijf je jezelf in via    
03 482 45 58. Dat kan tot 13 juni 2022. Bij de inschrijving moet je 
jouw akkoord geven om je rijksregisternummer, naam en telefoon- 
of GSM-nummer aan de FOD Financiën te bezorgen.
Er wordt vervolgens telefonisch contact met je opgenomen om je 
te helpen bij het invullen van je belastingaangifte.
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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

Vier de start van de zomer op het 
Berlaarse Avondfeest!

We hebben het de afgelopen twee jaren moeten missen, maar 
eind juni organiseert het lokaal bestuur opnieuw het Avondfeest op 
en rondom het Marktplein. Op zaterdag 25 juni kan je daardoor 
weer op gepaste wijze de start van de zomer vieren!

Het Avondfeest is een braderij waar Berlaarse handelaars en 
verenigingen bezoekers verwennen met hapjes en drank, 
koopwaar en informatie. Je mag je ook verwachten aan optredens 
van Berlaarse verenigingen, straatanimatie en enkele 
kermiskramen.

Om 21 uur worden er aan het gemeentehuis de gevonden fietsen 
geveild. De uitgelezen kans om er goedkoop een nieuwe 
tweewieler op de kop te tikken!

De avond start om 19 uur, om middernacht bergen de meeste 
verenigingen hun stand op. Omdat het Avondfeest georganiseerd 
wordt in het centrum van Berlaar, kan je daar die zaterdag niet met 
de wagen passeren.

Meer weten?
www.berlaar.be

 Schrijf je in voor Open
 Monumentendag 2022
De inschrijvingen voor Open Monumentendag zijn geopend! Het 
grootste onroerend erfgoedfeest in Vlaanderen vindt dit jaar plaats 
op zondag 11 september 2022 en staat volledig in het teken van 
het thema duurzaamheid, een actueel en hip thema waarrond de 
laatste tijd veel te doen is binnen de erfgoedsector. Dit ruime 
onderwerp laat toe om erfgoed vanuit meerdere invalshoeken te 
belichten. Niet alleen de instandhouding en verduurzaming van 
beschermde monumenten komen aan bod, maar evenzeer die 
van landschappen, mobiel erfgoed, gerenoveerde en 
herbestemde panden,... Anderzijds kan de focus ook op duurzame 
gemeenschapsvorming komen te liggen en kan de inzet van een 
vrijwilligersgroep bijvoorbeeld aan bod komen.

Heb jij een activiteit of evenement in gedachten dat helemaal past 
bij dit thema? Surf dan snel naar  www.openmonumentendag.be
en schrijf jouw activiteit in! Je hebt hiervoor tijd tot 17 juli.

Meer weten?
www.berlaar.be/OMD2022 

 Handige premies voor
 verwijderen asbest en 
 isoleren woning
De schadelijke stof asbest uit je woning verwijderen én je 
woning beter isoleren: dat zijn twee vliegen in één klap. Zeker 
met behulp van de Vlaamse overheidspremies.

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd 
gebruikt, onder andere voor isolatiedoeleinden. Sinds 1998 is het 
echter verboden om asbesthoudende materialen te 
produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen 
die voor 2001 werden gebouwd of verbouwd, zijn er mogelijk wel 
asbesthoudende materialen aanwezig. 

Woon je in een woning die asbest bevat, dan is het belangrijk voor 
jouw gezondheid en die van jouw omgeving dat je deze situatie 
snel aanpakt. Want asbest is allesbehalve onschuldig. Door 
frequent contact met deze stof loop je immers een sterk verhoogd 
risico op longziekten, zoals asbestose, larynxkanker en longkanker.

Wil je de asbest verwijderen én wil je jouw woning beter isoleren? 
Eigenaars die hun woning op beide punten willen verbeteren, 
kunnen rekenen op handige premies. Kom meer te weten via de 
website van Stekr of maak een afspraak via .www.stekr.be

Struinen langs  Muzikale  Tuinen
Op zaterdag 11 juni organiseert de dienst Vrije Tijd 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 dit jaar stelden de cultuurdienst en de 
cultuurraad een gevarieerd programma samen dat zal 
plaatsvinden in enkele unieke tuinen in Berlaar-Centrum. De 
deelnemers verzamelen zich die dag om 19.30 uur aan de kiosk op 
het marktplein, waar ze worden verdeeld in vier groepjes. Elke 
groep start de wandeltocht in een andere tuin, waar een Berlaarse 
vereniging hen een drankje zal aanbieden. Na het optreden 
vertrekken ze naar de volgende tuin en het volgende concert. 
Iedere groep wordt zo getrakteerd op een drankje en vier 
muziekoptredens.

Om deel te nemen betaal je 10 euro (inclusief drankje) in 
voorverkoop. Op de dag zelf kost een ticket 15 euro. De tickets in 
voorverkoop zijn te koop aan het onthaal in het gemeentehuis, via 
de gemeentelijke webshop ( ) of www.berlaar.be/inschrijven
onderstaande QR-code. Het programma kan je bekijken via 
www.berlaar.be/muzikaletuinen. 
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