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Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het
Sociaal Huis zijn gesloten op:
- vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)
Maak een afspraak!
Onze diensten werken uitsluitend op afspraak. Om er één te
maken, neem je contact op met de onthaalmedewerkers. Dat kan
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.

Met respect voor 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 doorgaan. 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 de 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 (11
januari). Surf hiervoor ten laatste op 4 januari naar
www.berlaar.be/schol en geef jouw keuze van bakker en lekkernij door.

Ben je financieel getroffen
door de coronacrisis?
Kan je je dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met
medische zorgen niet meer betalen omwille van de coronacrisis?
Dan kan je beroep doen op onze sociale dienst.
Iedereen die gevolgen ervaart van de coronacrisis kan bij onze
sociale dienst terecht. De steun is dus niet beperkt tot enkel
leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele
analyse, door de sociale dienst erkend wordt als behoeftig.
Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun
inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken
krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds
tewerkgestelde werknemers, jobstudenten, bepaalde
zelfstandigen, personen met een handicap enzovoort.
De stap zetten naar het Sociaal Huis kan letterlijk en figuurlijk
moeilijk zijn. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo goed
en discreet mogelijk verder te helpen. Twijfel niet om contact op te
nemen als je hulp kan gebruiken, alleen samen komen we
hierdoor.

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: vuurwerk afsteken is tijdens
oudejaarsnacht verboden in het hele land.
Op die manier wordt eventuele lichamelijke en materiële schade
voorkomen. Vuurwerk brengt namelijk 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 groter te maken dan die nu al is, geldt
er in België dit jaar een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling.

Kerstboomophaling
De gemeente verzorgt naar jaarlijkse gewoonte
een ophaling van de gebruikte kerstbomen.
De gebruikte kerstbomen worden op
volgende dagen opgehaald:
- maandag 11 januari 2021:
Berlaar-Heikant
- dinsdag 12 januari 2021:
Berlaar-Centrum
Je kan de bomen (zonder versiering
en pot) vanaf 7 uur 's morgens
klaarleggen langs de openbare weg.

Park Berlaarhof
officieel geopend
In 2018 kocht de gemeente het kasteel Berlaarhof en het
achterliggende park van twee hectare. Zoals intussen bekend,
heeft het kasteel een maatschappelijke invulling gekregen met het
woonconcept 'VillaVip'. Nu enkele belangrijke beheerwerken
achter de rug zijn, is ook het park toegankelijk en opengesteld voor
bezoekers.
Het domein in het centrum van de gemeente is het eerste
openbare park in Berlaar, waardoor het een belangrijke recreatieve
functie vervult. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de
ecologische functie van Berlaarhof en zal het park in de toekomst
ook ruimte bieden voor het houden van kleinere culturele
evenementen.
Het park van het Berlaarhof is mede tot stand gekomen dankzij
Kempens Landschap en provincie Antwerpen.

Om geholpen te worden, maak je vooraf een afspraak via
03 410 19 00 of socialedienst@berlaar.be. Onze diensten
spreiden de afspraken zodat er nooit te veel mensen tegelijk aan
de loketten staan. Als je moeilijker te been bent, is een huisbezoek
ook mogelijk. Onze medewerkers nemen de nodige
voorzorgsmaatregelen om dat bezoek veilig te laten verlopen.
Meer weten?
socialedienst@berlaar.be
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De Nieuwe Blauwe Zak:
alle plastic verpakkingen
mee aan boord!
Het is zover: op donderdag 31 december 2020 stopt de inzameling
van de roze zak, zowel aan huis als op de recyclageparken. De
'Nieuwe Blauwe Zak' wordt op vrijdag 1 januari 2021 ingevoerd.
Je zal de nieuwe PMD-zak nog steeds kunnen kopen op het
gemeentehuis (1,15 eurocent/rol) 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.
Nieuwe sorteerregels
Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe sorteerregels voor de PMD-zak.
Alle plastic verpakkingen zijn vanaf nu welkom. Naast plastic
flessen, metalen verpakkingen en drankkartons kan je ook al je
plastic verpakkingen (schaaltjes, tubes, folies, …) kwijt in de nieuwe
PMD-zak.
Voor een overzicht van alle sorteerinstructies surf je naar
www.ivarem.be of www.denieuweblauwezak.be.

NOG EVEN GEDULD
In 2021 gratis een gele
papiercontainer voor ieder
Berlaars gezin
In de vorige editie van Den Balder kon je lezen dat ieder Berlaars
gezin volgend jaar een gele papiercontainer krijgt. Onze diensten
kregen de afgelopen weken al de vraag hoe men het formaat van
de container kan wijzigen, maar dat is momenteel nog niet
mogelijk. De gele papiercontainer wordt in de loop van 2021
gelanceerd, maar het exacte moment van introductie is nog niet
bepaald. Van zodra hij eraan komt, brengen we je via onze
verschillende kanalen op de hoogte. Bovendien krijg je een maand
voor de introductie een brief in de brievenbus waarin we je haarfijn
uitleggen hoe alles in z'n werk gaat. Pas nadat je de brief
ontvangen hebt kan je eventueel een groter (1 100 liter) of
kleiner (40 liter) exemplaar bestellen dan het
standaardformaat van 240 liter.
Kan je de container weigeren?
De container maakt deel uit van het nieuwe ophaalsysteem en is
dus verplicht. Je krijgt er sowieso één, maar kan er voor kiezen om
hem niet te gebruiken. Hou er wel rekening mee dat IVAREM vanaf
dat het nieuwe systeem in Berlaar geïntroduceerd is, papier en
karton enkel in de gele containers ophaalt. Papier aanbieden voor
de ophaling zonder container is niet langer mogelijk. Je kan je
oude papier wel nog gratis naar het containerpark brengen.
Meer weten?
Surf naar de website van IVAREM of bel naar de gratis infolijn
0800 90 441.

BKO Roefels: waar plezier
centraal staat
De coronapandemie heeft een impact gehad op de werking van
onze buitenschoolse opvang in 2020. Er werd heel wat flexibiliteit
verwacht van onze kinderbegeleiders, maar zij stonden altijd
paraat.
In 2021 gaan ze er met evenveel enthousiasme tegenaan. Bij BKO
Roefels is er altijd wat te doen voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.
De buitenschoolse opvang is open voor en na de schooluren, op
woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen (nieuw!) en tijdens
vakantiedagen.
Een team van begeleid(st)ers zorgt ervoor dat jouw kind een
superfijne dag beleeft, waarbij plezier centraal staat. De kinderen
kunnen zich uitleven met een ruim aanbod aan materiaal en
creatieve activiteiten.
We hopen je in 2021 te mogen ontvangen op één van onze
locaties!

Bewaar de tuin in je voortuin:
informeer je over toegestane
verhardingen!
De voorbije maanden ontving het lokaal bestuur heel wat
meldingen over inwoners die hun volledige voortuin verhard
hebben. Ze doen dat om het onderhoud te beperken of om
bijvoorbeeld een parkeerplaats te voorzien voor hun woning. Die
verhardingen gebeuren echter niet altijd volgens de regels. Om
een verharding aan te leggen heb je een vergunning nodig.
Overweeg je om je voortuin te verharden?
Neem dan eerst contact op met de dienst Omgeving
(omgeving@berlaar.be of 03 410 19 00). Samen met hen bekijk je
wat er toegelaten is en wat niet. Hou hier zeker rekening mee, want
onvergunde verhardingen kunnen voor grote, niet voorziene
kosten zorgen.
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