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Sluitingsdagen

Zitdagen burgemeester

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

In juli en augustus zijn er geen vaste zitdagen. Voor een
gesprek met de burgemeester kan je dan een afspraak
maken via 0478 29 37 77.

- maandag 14 augustus
- dinsdag 15 augustus
Let op: tijdens de zomervakantie zijn de gemeentelijke diensten
alleen open in de voormiddag van 9 tot 12.15 uur. Er vinden dan
geen namiddag- of avondzittingen plaats.
Kan je niet langskomen tijdens de openingsuren? Maak een afspraak!
Als je je niet kan vrijmaken tijdens de openingsuren, kan je steeds een
afspraak maken met de betrokken ambtenaar. Bel dan naar het
algemeen telefoonnummer 03 410 19 00 (gemeentehuis) of 03 482 49
29 (Sociaal Huis – OCMW). De onthaalmedewerker verbindt je door
met de juiste persoon.

Open Monumentendag
Op zondag 17 september 2017 is het opnieuw Open Monumentendag.
In Berlaar kan je die dag de bizarre geschiedenis van de toren van de
Sint-Pieterskerk ontdekken. Je bent van harte welkom in de kerk van
13 tot 18 uur.
In de kapel van het oude klooster blikken we bovendien terug op de
werking van de Zusters van Berlaar. We beschrijven hun 170 jaren in
woorden van eenvoud, liefde en hartelijkheid. Je komt binnen via
Markt 24 en bent welkom van 13 tot 17 uur.

Geen verdeling gratis rattenvergif meer
Het gemeentebestuur heeft beslist vanaf 1 september niet langer
gratis rattenvergif uit te delen aan het onthaal van het gemeentehuis.
Die beslissing kadert in het beleid van de gemeente om het onnodig
en onzorgvuldig gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken.
Om eventuele rattenproblemen grondig aan te pakken, kan je wel nog
steeds een beroep doen op de gemeentelijke rattenvanger. Die
werking wordt vanaf september uitgebreid, waarbij de rattenvanger
ter plaatse komt om de situatie te analyseren en mogelijke
oplossingen aan te reiken.
Wie een bezoek van de rattenvanger wil aanvragen, kan dat nu al doen
via info@berlaar.be of 03 410 19 00. Je vermeldt daarbij steeds je
naam, adres, telefoonnummer en een beschrijving van de
situatie/locatie.
Het gratis rattenvergif aan het onthaal is voorlopig nog beschikbaar
zolang de voorraad strekt.

Nood aan een creatieve uitdaging?
Dan ben je bij de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
op de juiste plek. Ook zonder voorkennis of ervaring zijn kinderen
ouder dan 6 jaar er van harte welkom.
De Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans is een open
kunsthuis en kent een Berlaarse tak voor iedereen die goesting heeft
in muziek. Wie zich aan een boeiend artistiek avontuur wil wagen, kan
nog tot eind september inschrijven voor het schooljaar 2017-2018.
Voorwaarden, tarieven en mogelijke kortingen kan je vinden op
www.samwdlier.be Tot halverwege september kan je proeflessen
volgen, stuur daarvoor een mail naar berlaar@samwdlier.net.
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Wegenwerken

De brandweerpost Berlaar zal zoals elk jaar weer instaan voor het
verwijderen van hinderlijke wespennesten. Je kan wespennesten
melden op het administratief nummer 03 482 48 92 (maandag t.e.m.
vrijdag van 8 tot 18 uur, zaterdag van 8 tot 16 uur). De bestrijding
heeft plaats van dinsdag t.e.m. vrijdag vanaf 18 uur en zaterdag vanaf
16 uur. Zoals bepaald in het retributiereglement van de
hulpverleningszone Rivierenland wordt hiervoor een bedrag van 30
euro + BTW aangerekend.

Seniorenfeest
Nog niet ingeschreven voor het seniorenfeest? Dan kan je nog tot en
met 7 september aan het onthaal van het gemeentehuis terecht.
Het seniorenfeest vindt dit jaar
plaats op vrijdag 22 september
en start om 12 uur in
sporthal 't Stapveld.
Ronny Lee, Marc en Lea
Campi zorgen voor de
animatie. De
deelnameprijs
bedraagt 5 euro.
Meer info via
info@berlaar.be
of
03 410 19 00.

In augustus starten er op verschillende plekken in Berlaar
wegenwerken aan fiets- en voetpaden. Je houdt hier best rekening
mee.
Itegembaan
Op de Itegembaan wordt vanaf 31 juli het fietspad vernieuwd. De
werken vinden plaats in het gedeelte tussen het kruispunt met de
Sollevelden en het kruispunt met de Hertstraat. Om de werken veilig
te laten verlopen, wordt de rijbaan elke werkdag tussen 6 uur 's
ochtends en 18 uur 's avonds afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds door.
Smidstraat
Ook in de Smidstraat worden het voet- en fietspad onder handen
genomen. Deze werken starten op 31 juli en vinden plaats in het
gedeelte tussen het kruispunt met de Meistraat en de Markt. De
rijbaan wordt elke werkdag tussen 6 uur 's ochtends en 18 uur 's
avonds afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar de handelaars
blijven bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen steeds door.
Fietspad Kesselsteenweg – Berlaarsesteenweg
Gemeente Berlaar en gemeente Nijlen maken samen werk van een
nieuw en veilig fietspad tussen Berlaar en Kessel. De werken starten
op 2 augustus aan het kruispunt met de Nieuwe Bevelsesteenweg in
Kessel en vorderen zo verder in de richting van de Legrellestraat in
Berlaar. De werken vorderen zo verder in de richting van Legrellestraat
in Berlaar. Tijdens de werken is er op de baan geen doorgaand verkeer
tussen Kessel en Berlaar mogelijk. Fietsers en voetgangers kunnen wel
door. Herberg De Boekt, het waterzuiveringsstation en de visvijver
blijven steeds bereikbaar.
Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Bevel en
Lier. De duur van de werken is afhankelijk van de
weersomstandigheden, maar nemen ongeveer een jaar in beslag.
Meer info: www.berlaar.be/wegenwerken
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