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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.

 Berlaarse zorgverleners
 in de bloemetjes
Het lokaal bestuur van Berlaar wil graag waardering uitdrukken 
voor de vele Berlaarse zorgverleners die elke dag steeds weer aan 
de frontlijn staan in de strijd tegen het coronavirus.

We werken daarom aan een kleine attentie waarmee we hen willen 
bedanken. Maar om zeker niemand over het hoofd te zien, doen 
we ook een beroep op jullie. Kennen jullie een Berlaarse 
zorgverlener (artsen, verplegend personeel, zorgkundigen, 
thuisverplegers, …) die we zeker niet mogen vergeten?

Laat het ons dan weten via .info@berlaar.be

© Kris Martlé

    Samen tegen corona,
    samen tegen armoede

De uitbraak van het coronavirus treft hen die in armoede leven 
hard. Na enkele maanden lukt het niet langer om de eindjes aan 
elkaar te knopen. Dat ervaren ook sommige van onze inwoners.

Worstel je met financiële beperkingen? Zoek je steun? Dan kan je 
steeds terecht bij het Sociaal Huis van Berlaar. Zij bekijken je 
situatie en zoeken samen met jou naar de beste oplossing.

Meer weten?
Sociaal Huis Berlaar
Zomerstraat 22
03 410 19 00
socialedienst@berlaar.be Schrijf je nu in voor

 'Tijd voor Creativiteit'
Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020 biedt het lokaal 
bestuur verschillende Berlaarse kunstenaars opnieuw de 
mogelijkheid om hun mooiste werken voor te stellen tijdens de 
expositie 'Tijd voor Creativiteit'. Het thema van dit jaar is 'Europa'.

De tentoonstelling vindt, net als vorige jaren, plaats in de 
Slootjenshoeve (Smidstraat 319) en heeft doorgaans een breed 
aanbod in petto. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich tot 
zaterdag 15 augustus inschrijven via .www.berlaar.be/tijdvoorcreativiteit

Goed om weten: de opstelling en bezoekwijze worden indien 
nodig aangepast aan de coronamaatregelingen. 

 Beweegtips voor 
 ouderen tijdens
 de  coronacrisis
De Week van de Valpreventie ging omwille van het coronavirus niet 
door. Valincidenten blijven echter ernstig, ook nu. Om die te 
voorkomen is bewegen erg belangrijk, zeker voor ouderen is het 
van vitaal belang om gezond en sterk te blijven. Logo Mechelen wil 
aan de hand van enkele nuttige tips ouderen stimuleren om te 
(blijven) bewegen. Op onze website vind je 
verscheidene affiches met beweegtips die 
ouderen zelfstandig thuis kunnen uitvoeren.

Meer weten?
www.berlaar.be/beweegtips

 Schenk een Berlaarbon 
 en steun de Berlaarse
 handelaars
Ben je op zoek naar een leuk cadeau of wil je iemand graag 
plezieren met een stukje Berlaar? Kies dan voor de Berlaarbon, een 
cadeaubon in een leuke geschenkverpakking. Elke bon is goed 
voor 5 euro, maar je kan uiteraard zoveel bonnen schenken als je 
zelf wil. De bonnen zijn omwille van de coronacrisis geldig tot het 
einde van 2021 en zijn te besteden bij onze lokale handelaars.

Bons zijn momenteel enkel verkrijgbaar op afspraak. Wanneer je er 
dus enkele wil bestellen, dien je eerst een telefoontje te plegen of 
te mailen naar het onthaal van het gemeentehuis. Op deze manier 
kunnen we je bestelling voorbereiden en je ter plaatse sneller 
verder helpen. Mail ons op  of bel naar 03 410 19 00.info@berlaar.be

Verlenging geldigheid
Heb je nog Berlaarbons liggen die dit jaar vervallen? Door de 
uitzonderlijke omstandigheden waarin we ons bevinden, wordt de 
termijn van je bon automatisch verlengd tot het einde van 2021.
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Hervatten werken 
Pastorijstraat op 31/3
Op dinsdag 31 maart start de tweede fase van de heraanleg van de 
Pastorijstraat, de Ballaarweg en de kerkomgeving. De straten 
krijgen onder meer nieuwe riolering, een nieuw wegdek, een veilig 
fiets- en voetpad en de schoolomgeving wordt heringericht.

Door de werken zal de Pastorijstraat vanaf maandag 6 april een 
jaar lang onderbroken zijn en is er geen doorgaand verkeer 
mogelijk. Er wordt een omleiding ingevoerd via Itegembaan, 
Heibergstraat en Bevelsesteenweg. De werken zullen ongeveer 
één jaar in beslag nemen.

Meer weten?
www.berlaar.be/pastorijstraat

Vaste afvalbelasting 2020
valt in juni in de bus.

Vanaf 1 januari gelden er nieuwe afvalbelastingen. De vaste 
afvalbelasting daalt van 54 naar 49 euro per gezin én er zijn extra 
toelagen voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Het aanslagbiljet valt 
bij ieder gezin in juni in de brievenbus.

De vaste afvalbelasting dient om de vaste kosten van afvalbeheer 
(die bestaan ongeacht hoeveel afval je aanbiedt) te bekostigen. Zo 
moet iedere gemeente één of meerdere recyclageparken 
openhouden ook al bezoekt een deel van de bevolking het 
recyclagepark nauwelijks of niet. Ze moet er ook een aantal 
afvalstoffen gratis aanvaarden. De gemeente moet ook periodiek 
inzamelingen van verschillende afvalstoffen organiseren, 
ongeacht hoeveel afval er buiten geplaatst wordt.

De vaste afvalbelasting moet betaald worden door ieder gezin dat 
op 1 januari 2020 gedomicilieerd was in Berlaar, Bonheiden, 
Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-
Katelijne-Waver of Willebroek. 

· Ieder gezin betaalt vanaf 2020 de vaste afvalbelasting via een 
aanslagbiljet.

· Ieder gezin betaalt 49 euro per jaar vaste afvalbelasting. 
  Er zijn bijkomende verminderingen.
· Ieder gezin betaalt de vaste afvalbelasting op 
 BE48 0973 1146 0027.
· De toelage om medische redenen wordt gestort op de DIFTAR-

rekening of uitgekeerd in gratis huisvuilzakken.

Meer weten?
www.berlaar.be/afvalbelasting2020 
www.ivarem.be 
Gratis infolijn IVAREM: 080 09 04 41
(maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur)

     Maak van alle tuinen 
     samen één groot 
     bijenlandschap!
Nu we met z'n allen veel meer thuis zijn, hebben heel wat mensen 
hun tuin herontdekt en zijn ze naarstig aan het werk om die te 
onderhouden. Een uitgelezen kans om je tuin gezellig en 
aantrekkelijk voor bijen te maken. Een grote of kleine tuin of slechts 
een balkon, we kunnen allemaal iets doen om het beestje te 
helpen. Want actie is dringend nodig!

De massale bijensterfte komt steeds vaker in het nieuws. Grote 
boosdoener is gebrek aan voedsel voor bijen. Veel mensen leggen 
strakke, onderhoudsarme tuinen aan. Bloeiende planten zien we 
steeds minder. Door onze manier van leven zijn de laatste 
decennia heel wat kleine stukjes natuur verloren gegaan. Maar met 
veel grote en kleine tuinen, en met aandacht voor bijen bij 
openbare aanplantingen en het inplannen van bedrijfsgroen, 
maken we samen een bijvriendelijk landschap.

Bijvriendelijk Berlaar
Ook onze gemeente draagt zijn steentje bij en probeert in te zetten 
op nectar en stuifmeel voor bijen en vlinders. Denk maar aan de 
voorjaarbloeiers, bloemenweides en bijenhotels die je kan 
terugvinden in onze gemeente. Zo is recent ook het braakliggende 
terrein in het centrum ingezaaid met een bloemenmengsel, een 
mooie aanwinst voor de natuur dat bovendien onderhouds-
vriendelijk is. De bijen en de vogels hebben baat bij zo een stukje 
natuur. We hopen dat onze inwoners hierdoor geïnspireerd 
worden. Al heb je maar een klein plaatsje over in je tuin, een stukje 
bloemenweide is altijd mooi om te zien en goed voor de natuur.

Is jouw tuin al bijvriendelijk?
□ Bijen kunnen drinken in mijn tuin.
□ Ik vermijd gifstoffen in en rond het huis.
□ Er bloeien bloemen in de vroege lente.
□ Er is plaats voor wilde planten of een verwilderd hoekje.
□ Er hangt een bijenhotelletje op een zonnige plaats.
□ Er staat klaver en/of paardenbloemen in de tuin.
□ Ik heb vaste planten die heerlijk bloeien.
□ Ik heb een snoephaag van bessenstruiken.
□ Ik heb bomen, struiken en kruiden in de tuin.
□ Ik snoei na de bloei.
□ Ik heb een aantal lavendelplanten in de tuin.
□ Ik merk regelmatig hommels op in de tuin.
□ Er ligt dood hout in een takkenril of houtstapel.
□ Ik kocht vorig jaar goede bijenplanten.
□ Ik heb kruiden in potten of bakken.

Scoor je 12/15 of meer?
Proficiat! Bijen voelen zich thuis in jouw tuin!

Meer weten?
De Week van de Bij loopt van zondag 31 mei tot en met zondag      
7 juni.
www.weekvandebij.be

 Geen seniorenfeest
 in 2020
Traditiegetrouw stond ook dit jaar het seniorenfeest op de 
planning. De coronamaatregelen hebben ons leven echter stevig 
in de greep. Op basis van de richtlijnen van de hogere overheid 
heeft het lokaal bestuur beslist om ook het seniorenfeest, dat 
doorgaans plaatsvindt in september, dit jaar niet te laten doorgaan. 
Zoveel senioren samenbrengen vlak na deze strenge maatregelen 
lijkt ons niet verstandig. We hebben daarom met spijt in het hart 
besloten om het seniorenfeest dit jaar af te gelasten.

Eerstelijnszone Pallieterland krijgt in het kader van de coronacrisis 10 
000 euro van de Koning Boudewijnstichting om hulpverleners in de 
eerste  l i jn  te  ondersteunen in  het  verkr i jgen van 
beschermingsmateriaal. De recent opgerichte vzw heeft als doel 
verbinding te maken tussen vier sectoren in de brede eerstelijnszorg.

De stichting kreeg reeds veel vragen over beschermingsmateriaal, uit 
allerlei hoeken: huisartsen, thuisverpleegkundigen, logopedisten, 
tandartsen, kinesisten, jeugdhulp, psychologen, woonzorgcentra … Alle 
soorten disciplines komen beschermingsmateriaal tekort. Gelukkig 

kwam er steun van de Koning 
Boudewijnstichting en kreeg 
Pallieterland deze zeer welkome 
hulp om zo goed mogelijk de nood 
aan beschermingsmateriaal in de eerstelijnszorg in te vullen.

Ben je actief als professional in de gezondheidszorg of welzijnszorg 
in Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen of Ranst? Laat weten wat je tekort komt 
via de website .www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-pallieterland

ELZ Pallieterland ontvangt 10 000 euro van Koning Boudewijnstichting voor ondersteuning hulpverleners
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