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OPGELET!
Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 20 april
afgesloten. De coronamaatregelen beheersten toen volop het
nieuws en die maatregelen wijzigden elke dag. Dat betekent dat wat
je in deze editie leest ondertussen achterhaald kan zijn. De vermelde
evenementen gaan misschien niet door, dus hou daarvoor zeker de
gemeentelijke communicatiekanalen in het oog. Neem bij twijfel
gerust contact op met de gemeentelijke diensten via 03 410 19 00.

Geen meikermis
dit jaar
In mei staat er in Berlaar-Centrum traditioneel een kermis op het
programma. Het coronavirus zorgt helaas voor een nieuwe realiteit,
waarbij heel wat activiteiten en evenementen geannuleerd
moesten worden.
Ook deze kermis in aanloop van Hemelvaart zal dit jaar helaas niet
plaatsvinden. In mei staan er dus geen schietkramen en
lunaparken rond ons dorpsplein.
Meer weten? www.berlaar.be/corona
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Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten, de bibliotheek, BKO Roefels en het Sociaal
Huis zijn gesloten op:
- vrijdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
- donderdag 21 en vrijdag 22 mei (O.H. Hemelvaart)
- maandag 1 juni (Pinkstermaandag)
CORONAMAATREGELEN: gemeentelijke diensten alleen open op
afspraak!
De coronamaatregelen van de federale overheid hebben ook een
impact op onze gemeentelijke dienstverlening. Het lokaal bestuur
heeft daarom een aantal maatregelen genomen en bezoeken aan de
gemeentelijke diensten beperkt.
Concreet betekent dit dat er op een aantal diensten slechts nog een
minimale bezetting voorzien is en dat onze diensten alleen nog maar
op afspraak werken.
We raden, zowel voor je eigen gezondheid als die van anderen, af om
spontaan naar het gemeentehuis te komen. De deur is namelijk
gesloten.
We blijven bereikbaar, voor vragen en om je bij te staan. Langskomen
is alleen mogelijk op afspraak, nadat je telefonisch of via mail
contact hebt opgenomen via 03 410 19 00 of info@berlaar.be.
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Meer (adem)ruimte
voor de N10
De N10 is overladen met (vracht)wagens, winkels, bedrijven en hier
en daar een reeks woningen. Files zijn dagelijkse kost, er gebeuren
regelmatig ongelukken en er wordt steeds meer groene ruimte
ingenomen. De detailhandel langs steenwegen groeit en steeds
meer winkelruimte in de kernen staat leeg. Tijd om actie te
ondernemen en de N10 weer (adem)ruimte te geven.
Eén van de acties is de opmaak van het Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakening van winkelvrije en winkelarme
zones N10 van Lier tot en met Heist-op-den-Berg'. Dat wil op de
N10 tussen Lier en Heist-op-den-Berg winkelvrije en winkelarme
zones aanduiden. In die zones worden beperkingen opgelegd bij
de vestiging van nieuwe handelszaken en de uitbreiding van
bestaande handelszaken.
Wat denk jij?
Omwonenden, betrokken handelszaken en geïnteresseerden
worden uitgenodigd om hun visie over het project te delen. Elke
mening en alle suggesties zijn belangrijk. Een eerste manier om
die input te verzamelen, is de publieke raadpleging die nog voor de
zomer op de planning staat. Je kunt dan je mening geven over de
start- en de procesnota. Houd dus zeker de webpagina van de
provincie in de gaten voor bekendmaking van de data.
Blijf op de hoogte
Schrijf je in op de nieuwsbrief over dit PRUP en je krijgt een mailtje
bij elke volgende stap in het proces. Je verneemt er ook hoe de
inspraakmogelijkheden voor de omwonenden en de
handelszaken verder vormgegeven wordt. Je vindt de inschrijfknop
voor de nieuwsbrief en actuele informatie op de website van de
provincie.
De N10 van Lier naar Aarschot zal fungeren als modelsteenweg.
Laat je dus zeker horen!
Meer weten?
www.provincieantwerpen.be
(zoek op 'PRUP N10')

Werken aan Kardinaal
Cardijnplein afgelopen
Terwijl vele projecten stillagen vanwege de coronamaatregelen
gingen de werken aan het Kardinaal Cardijnplein wel gewoon door.
Daar werd de laatste hand gelegd om het plein alsnog voor de
zomer af te krijgen.
Op dinsdag 31 maart werden de laatste kasseien van het plein
aangelegd en ingewassen. Na drie tot vier weken verharden, waren
de bestratingswerken van het plein volledig afgerond en kon het
straatmeubilair en de signalisatie er geplaatst worden.
In totaal zijn er op het plein 41 parkeerplaatsen. Verder werden er
laadpalen voorzien die het mogelijk maken om je elektrische wagen
op te laden en is er een zone voor ambulante handel voorzien.
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