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Je hebt de nieuwe Infogids Berlaar in handen. De vorige
uitgave dateert alweer van 2017.
De infogids is uitgegroeid tot een uitgave die je niet
meer kan missen. Je vindt hierin een schat aan informatie over de gemeentelijke diensten, maar ook van andere
instanties. Lees daarbij De Kiosk, Den Balder en onze
gemeentelijke website en je bent voldoende
geïnformeerd. Informatie is belangrijk, als gemeente willen wij hieraan dan ook de nodige aandacht schenken.
In deze gids staan ook de contactgegevens van het bestuur.
Alle gegevens uit de vorige infogids werden bijgewerkt.
Ondanks alle zorg die hieraan besteed werd, kunnen bepaalde gegevens ontbreken of opnieuw gewijzigd zijn.
Gelieve dit dan te signaleren aan de dienst Communicatie .
We willen zeker de vele adverteerders bedanken. Zij
maken het mogelijk om deze infogids gratis aan te bieden.
Heb je geen interesse in deze gids en ben je niet van
plan om hem bij te houden? Deponeer hem dan in de
brievenbus van het gemeentehuis (Markt 1, 2590 Berlaar). We hergebruiken de gids dan in onze eigen voorraad. Zo wordt er niet onnodig papier verspild.
						
de burgemeester,

Walter Horemans
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1. BERLAAR EEN KENNISMAKING
1.1 Ligging
De gemeente Berlaar
is een Vlaamse
gemeente die
administratief
bij het
kanton Lier
hoort en
gerechtelijk bij
het kanton
Heist-op-den-Berg.
Beide kantons
liggen in het
arrondissement
Mechelen, in
de provincie
Antwerpen.
In het noorden grenst
Berlaar aan Nijlen
(deelgemeenten Kessel en
Bevel), in het oosten aan
Heist-op-den-Berg
(deelgemeente Itegem),
in het westen aan Lier (deelgemeente
Koningshooikt) en in het zuiden aan Putte
(deelgemeente Beerzel).
Berlaar strekt zich uit over een
oppervlakte van 2.457 hectare.
Berlaar-Heikant is een woonkern in
het zuiden van Berlaar en Gestel is
een deelgemeente in het noorden.
Berlaar wordt in de volksmond vaak Balder
genoemd, Berlaar-Heikant de Hei.
Het reliëf van de gemeente is zeer vlak en
schommelt van 5 tot 15 meter boven de
zeespiegel.
De bodem bestaat voornamelijk uit lemig zand,
dat vrij humusrijk is. Berlaar is een groene en
landelijke gemeente waar het aangenaam
wonen is.

www.berlaar.be INFOGIDS
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1. BERLAAR EEN KENNISMAKING
1.2 Geschiedenis

1.3 Wapenschild & vlag

De oudste sporen van menselijke aanwezigheid op
Berlaars grondgebied dateren uit de Ahrenburgcultuur
(8000 voor Christus). Logischerwijze zijn toen aan de
noordrand van het Kolenwoud en aan de rand van de
moerassige Netegronden vrij vlug landbouwnederzettingen gegroeid.

De gemeente voert sinds 1819
het wapenschild van de familie Berthout-Berlaar. Het werd
toen als volgt beschreven:
“Van lazuur met 3 zilveren
palen, het schild ter wederzijde vastgehouden door een
klimmenden beer van goud”.
De beren verwijzen naar de legende van de vechtende
beren op het dorpsplein.

De oudste vermelding van de naam Berlaar is terug gevonden in 1180: Berlaer. Deze naam is in de loop van de
geschiedenis regelmatig van vorm veranderd: Berlar,
Ballaer, Ballaert, Balaer en Berlaar.
Volgens een legende raakten de inwoners van het toenmalige gehucht het in de vroege Middeleeuwen niet eens
over de locatie waar de kerk moest komen. Daarom lieten
ze het lot beslissen. Ze volgden twee vechtende beren
en op de plaats waar de ene beer de andere doodde,
werd de kerk gebouwd. Vandaar de zonderlinge plaatsing van de kerk aan het uiteinde van het dorpsplein en
niet in het midden, zoals gebruikelijk. De Sint-Pieterskerk
dateert in zijn huidige vorm van 1876 en werd ontworpen
door architect Blomme. De Romaanse toren gaat echter
terug tot in de 13de eeuw.
De eerste burgemeester was J.B. Caeymaeckx. Hij was
burgemeester van 1800 tot 1806.
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De Berlaarse vlag is een reproductie van het wapenschild, met “Zeven even lange banen van blauw en van
wit”.

1. BERLAAR EEN KENNISMAKING
1.4 Parochies

Berlaar behoort tot het bisdom Antwerpen en bestaat uit drie parochies:
Parochie Sint-Pieter (Centrum & Station)
Parochiesecretariaat: Ontmoetingscentrum Ballaer
Markt 27 - 2590 Berlaar
03 482 43 24 - ps.st.pieter@parochieberlaar.be
Parochie Sint-Rumoldus (Heikant)
Parochiesecretariaat: Pastorie
Aarschotsebaan 52 - 2590 Berlaar
015 24 14 12
Parochie Sint-Lambertus (Gestel)
Parochiesecretariaat: Ontmoetingscentrum Ballaer
Markt 27 - 2590 Berlaar
03 482 43 24 - ps.st.pieter@parochieberlaar.be
Meer info:
www.parochieberlaar.be
https://www.pe-sint-salvator.be/

1.5 Enkele cijfers
De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt
24,57 km2.
Berlaar heeft 12002 als NIS-code (Nationaal Instituut
voor de Statistiek).
Op 31 december 2018 telde onze gemeente 11 506
inwoners, waarvan 5695 mannen en 5811 vrouwen.
De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt
456 inwoners/km2.

www.berlaar.be INFOGIDS
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1. BERLAAR EEN KENNISMAKING
1.6 Bezienswaardigheden
Naast de Sint-Pieterskerk en het marktplein bezit
Berlaar nog een aantal andere mooie bezienswaardigheden zoals het pittoreske dorpsplein van Gestel,
de Slootjenshoeve, het Hooghuys, het Berlaarhof en
enkele kastelen in privébezit. Je kan wandelen langs verschillende paden doorheen
Berlaar, Heikant en Gestel, of een fietstochtje maken langs de Nete met behulp
van de fietsknooppuntenkaarten. En je
kan in Berlaar overnachten in een aantal
B&B’s.

Aan het onthaal van het gemeentehuis kan je terecht
voor allerhande infofolders over toerisme en recreatie
in Berlaar en omgeving.
Neem ook een kijkje op www.berlaar.be/toerisme

Berlaar bruist!
Het gemeentebestuur en de lokale verenigingen zorgen ervoor dat er in Berlaar altijd wel iets te beleven
valt.
We sommen de voornaamste evenementen even voor
je op:
Het jaarlijkse Avondfeest op het marktplein vindt telkens plaats op de laatste zaterdag van juni. Het gemeentebestuur organiseert dan een soort braderij waar
je naast koopwaar, hapjes en drank ook infostanden
kan bezoeken van lokale handelaars en verenigingen.
Enkele weken later, vanaf de tweede zondag van juli,
staat in Berlaar-Heikant Heikermis op het programma.
De Aarschotsebaan wordt dan omgetoverd tot één
groot terras met mosseltenten en initiatieven van verschillende verenigingen.
Tijdens de zomermaanden kan je op het marktplein
terecht voor zomerconcerten. Dat is een reeks gratis
muziekoptredens aan de kiosk, die door de gemeente
worden ondersteund.
Iedere vrijdag voor 24 december staat er traditioneel
een sfeervolle kerstshopping met kerstmarkt op het
programma in het centrum van de gemeente.

6
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1. BERLAAR EEN KENNISMAKING

In Berlaar vinden onderstaande kermissen plaats:
• Meikermis (centrum): zondag voor O.H. Hemelvaart
• Julikermis (Heikant): tweede zondag van juli
• Septemberkermis (centrum): eerste zondag van september
• Oktoberkermis (station): eerste zondag van oktober, samen met de Kinderrommelmarkt

www.berlaar.be INFOGIDS
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2. SNEL WEGWIJS IN HET GEMEENTEHUIS
Samenvatting
contactgegevens
• Openingsuren
De administratieve diensten zijn verspreid over twee
locaties: Markt 1 (gemeentehuis) en Zomerstraat 22
(Sociaal Huis). De diensten zijn open:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Voormiddag

Namiddag

9
9
9
9
9

17.30 – 20 uur*

–
–
–
–
–

12.15
12.15
12.15
12.15
12.15

uur
uur
uur
uur
uur

13.30 – 16.30 uur

*Het Sociaal Huis in de Zomerstraat heeft geen avondzitting.

Opgelet: tijdens de paasvakantie, de kerstvakantie en
de zomervakantie zijn de diensten enkel in de voormiddag open en is er geen namiddag- of avondzitting.
Er geldt één uitzondering. Op de eerste maandag van
juli en de eerste maandag van augustus is er wel een
avondzitting voorzien.
Onze diensten werken voornamelijk op afspraak.
Neem daarvoor contact op via 03 410 19 00 of
info@berlaar.be

• Algemeen
Alle briefwisseling aan de gemeentelijke diensten moet
gestuurd worden naar het algemene correspondentieadres:
Gemeentebestuur Berlaar
Markt 1, 2590 Berlaar
Je kan het
telefoon:
e-mail:
website:
8

gemeentebestuur ook contacteren via:
03 410 19 00 (onthaal)
info@berlaar.be
www.berlaar.be
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3. AFDELING MENS
De afdeling Mens bestaat uit de diensten Leven (Burgerzaken & Sociale dienst), Vrije Tijd, Buitenschoolse Kinderopvang Roefels, Onderwijs en Bibliotheek.

3.1 Leven
3.1.1. Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
Markt 1
2590 Berlaar
03 410 19 00 (centraal telefoonnummer)
burgerzaken@berlaar.be
www.berlaar.be/burgerzaken
Let op!
Kijk vooraf na of je een afspraak moet maken
op www.berlaar.be/afspraakburgerzaken

Geboorte & erkenning
• Geboorte
Als je de gelukkige vader of moeder
geworden bent van een zoon
of dochter, heb je na de bevalling
15 dagen tijd om de geboorte aan
te geven in het gemeentehuis.
De aangifte moet gebeuren bij de dienst Burgerlijke
Stand van de plaats waar je kindje geboren is.
In Berlaar moet je een afspraak maken om een geboorte
aan te geven. Dat kan via mail naar
burgerzaken@berlaar.be of via 03 410 19 00.

10
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• Erkenning van een kind
Als je niet gehuwd bent en samen een kindje verwacht,
kan het kindje vóór de geboorte erkend worden in een
gemeente naar keuze, door beide ouders. Je moet een
bewijs van de gynaecoloog voorleggen waaruit blijkt dat
je zwanger bent.
Als het kindje niet voor de geboorte erkend is, kan de
erkenning ook gebeuren tijdens de aangifte van de geboorte in de geboorteplaats door beide ouders of erna,
of, eveneens door beide ouders:
- bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de
woonplaats van de vader, (mee)moeder, of het kind;
- in de verblijfplaats van één van hen;
- in de geboorteplaats van het kind;
- in Brussel.
Om een kindje te erkennen, moet je vooraf een afspraak
maken. De moeder en vader/meemoeder moeten zich
met identiteitskaarten aanbieden bij de betrokken medewerker.
• Inenting tegen kinderverlamming
(poliomyelitis)
De inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) is verplicht en moet gebeuren voor het kind 18 maanden is.
Je kan je kind gratis laten inenten bij een consultatiebureau van de vzw Kind en Gezin of beroep doen op een
geneesheer die je zelf kiest. Het bewijs van deze inenting bezorg je aan de dienst Burgerzaken, ten laatste
op de datum waarop je kind de leeftijd van 18 maanden
bereikt.
In Berlaar vind je Kind & Gezin in de Ballaarweg 1,
tel. 078 15 01 00.

3. AFDELING MENS
Relaties
• Wettelijk samenwonen

• Echtscheiding

Als je met iemand samenwoont, kan je een verklaring
van wettelijke samenwoning laten registreren bij de
dienst Burgerlijke Stand van de gemeenschappelijke
woonplaats. Zo krijg je meer juridische zekerheid. Je
moet meerderjarig zijn, niet gebonden door een huwelijk
of door een andere wettelijke samenwoning, bekwaam
zijn om contracten aan te gaan en op hetzelfde adres
wonen.

De griffier van de rechtbank stuurt het vonnis naar de
dienst Burgerzaken. De gemeentelijke ambtenaar maakt
vervolgens de echtscheidingsakte op zodat je nadien in
elke gemeente uittreksels en afschriften van die akte
kan opvragen.

•Huwelijk
Als je wil trouwen, contacteer je de dienst
Burgerlijke Stand van één van de woonplaatsen van de partners om de datum van
je huwelijk vast te leggen. Daarna wordt een
afspraak gemaakt voor de aangifte van het
huwelijk.
De huwelijksaangifte moet maximum
6 maanden + 14 dagen en minimum 14 dagen vóór je
huwelijk gebeuren. De aangifte kan door beide partners
gedaan worden of met een gelegaliseerde volmacht en
de elektronische identiteitskaart van één van de partners. Bij de aangifte wordt het dossier vervolledigd met
alle vereiste documenten.
De huwelijksplechtigheid vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis en duurt ongeveer 20 minuten. Indien gewenst, biedt het gemeentebestuur achteraf een
drankje aan voor de naaste familie met een maximum
van 25 personen. Er is geen eigen drank of eten toegestaan.
De aangifte van een huwelijk of wettelijke samenwoning
gebeurt op afspraak. Neem contact op via
burgerzaken@berlaar.be of 03 410 19 00.

www.berlaar.be INFOGIDS
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3. AFDELING MENS
Overlijden
• Aangifte overlijden
Wie met een overlijden te maken krijgt, neemt best contact op met een begrafenisondernemer. Deze kent alle
te volgen procedures.
Als je toch zelf alles wil regelen, doe je aangifte van het
overlijden bij de dienst Burgerzaken van de gemeente
waar de persoon gestorven is.
Bij de dienst Burgerzaken kan je ook terecht met vragen
over betalende concessies, ontgravingen, …
De aangifte van overlijden gebeurt na het maken van
een afspraak via burgerzaken@berlaar.be of
03 410 19 00.

• Begraafplaatsen
In Berlaar zijn er 4 begraafplaatsen: in het centrum
(Markt), in Gestel (Sint-Lambertusplaats), in Berlaar-Heikant (Aarschotsebaan), en de nieuwste begraafplaats in
Hemelshoek met aula.

• Wilsverklaring
-

Negatieve wilsverklaring
Euthanasie
Wijze van teraardebestelling
Orgaandonatie
Schenking van het lichaam aan de wetenschap

Ongeneeslijk zieke personen kunnen onder bepaalde
voorwaarden een schriftelijk verzoek tot euthanasie
indienen. Maar je kan ook voorafgaandelijk een wilsverklaring vastleggen voor het geval je in een situatie terecht komt waarbij je zelf je wil niet meer kan uitdrukken.
Enkel als je in een onomkeerbare coma bent, kan dan
euthanasie toegepast worden zonder verzoek van de
betrokkene.

12

INFOGIDS www.berlaar.be

De wilsverklaring moet verplicht worden vastgelegd in
aanwezigheid van 2 meerderjarige getuigen. Een volledig ingevulde wilsverklaring, ondertekend door alle partijen, kan geregistreerd worden in het gemeentehuis. De
gemeenteambtenaar registreert dit rechtstreeks op de
website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
Een wilsverklaring euthanasie blijft 5 jaar geldig en is ook
geldig als ze niet geregistreerd wordt op het gemeentehuis.
De registratie van een wilsverklaring gebeurt na het
maken van een afspraak via burgerzaken@berlaar.be
of 03 410 19 00.
Je kan er ook terecht voor een negatieve wilsverklaring
en schenking van het lichaam aan de wetenschap (kunnen echter niet geregistreerd worden).

3. AFDELING MENS
• Teraardebestelling - orgaandonatie
In het bevolkingsregister kan je je laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling laten opnemen. Je
kan de wijze van bezorging (begraving, crematie, …) en
het ritueel van de uitvaartplechtigheid kiezen, de plaats
van begraving bepalen en/of een contract registreren.
Om een laatste wilsbeschikking te laten registreren,
meld je je aan bij de dienst Burgerzaken met je identiteitskaart. De verklaring kan op elk moment veranderd
of ingetrokken worden door de betrokkene, maar is wel
bindend bij overlijden.
In het bevolkingsregister kan je ook je keuze inzake
orgaandonatie laten registreren. Zowel uitdrukkelijke
toestemming als verzet kunnen geregistreerd worden.
De verklaring kan op elk moment veranderd of ingetrokken worden.
Om een verklaring i.v.m. orgaandonatie te registreren,
meld je je aan bij de dienst Burgerzaken met je identiteitskaart.
De registratie van een laatste wilsbeschikking kan alleen
na afspraak. Neem daarvoor contact op via burgerzaken@berlaar.be of 03 410 19 00.
Beide keuzes zijn ook geldig zonder registratie.

• LEIFkaart
De LEIFkaart verzamelt al je wilsverklaringen. Ze wordt
niet afgeleverd door de gemeente, maar je kan ze wel
kosteloos aanvragen bij het Levenseinde-informatieforum. Het aanvraagformulier vind je op www.leif.be.

Identiteitsbewijzen
• Kids-ID
De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor
Belgische kinderen jonger dan 12 jaar dat verplicht is als
een kind jonger dan 12 jaar naar het buitenland reist (en
niet beschikt over een ander geldig reisdocument zoals
een reispas).
De Kids-ID is 3 jaar geldig.
De aanvraag van de Kids-ID moet minstens 3 weken op
voorhand gebeuren door 1 van de ouders én in aanwezigheid van het kind. Je hebt 1 pasfoto met witte achtergrond nodig die maximaal zes maanden oud is.
Als je reist naar een land waarvoor een reispaspoort verplicht is, moet je ook voor een kind jonger dan 12 jaar een
reispaspoort aanvragen.

www.berlaar.be INFOGIDS
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3. AFDELING MENS
• Elektronische
identiteitskaart (eID)

• Verloren of gestolen
identiteitskaart

Vanaf de leeftijd van 12 jaar moet elke Belg een geldige
elektronische identiteitskaart bezitten.

Verlies of diefstal van je
identiteitskaart moet zo snel
mogelijk gemeld worden bij de
lokale politie of het gemeentebestuur (diefstal moet je
steeds aangeven bij de politie).
Voor een aangifte bij de lokale
politie neem je ook steeds een
recente pasfoto mee.

Als je huidige identiteitskaart bijna vervalt, krijg je een
oproepingsbrief waarna je je persoonlijk moet aanbieden
in het gemeentehuis met een recente pasfoto (maximaal
6 maanden oud) met witte achtergrond. Ongeveer 2
weken na de aanvraag van je nieuwe kaart, ontvang je
thuis een brief met de pin- en pukcode.
Daarna kan je de nieuwe identiteitskaart komen afhalen
en activeren in het gemeentehuis. Breng zeker de codes
en je huidige identiteitskaart mee. De pincode kan bij de
activatie veranderd worden in de code van jouw keuze.
Als je identiteitskaart beschadigd is, de chip er uit is of
ze onleesbaar geworden is, dan is je identiteitskaart niet
meer geldig en moet je je persoonlijk aanbieden bij de
dienst Burgerzaken om een nieuwe identiteitskaart aan
te vragen.
Een ongeldige of vervallen identiteitskaart kan problemen opleveren bij politiecontrole of wanneer je naar het
buitenland wil reizen.
De elektronische identiteitskaarten zijn 10 jaar geldig,
voor minderjarigen is de identiteitskaart slechts 6 jaar
geldig en vanaf de leeftijd van 75 jaar krijg je een identiteitskaart voor 30 jaar.
Meer info over de eID en al haar toepassingen vind je op
de website www.eid.begium.be

14
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Bij de aangifte ontvang je een attest dat je identiteitskaart vervangt in België.
De identiteitskaart wordt onmiddellijk geannuleerd, je
bent verplicht om een nieuwe aan te vragen.
Het is ook aangeraden om het verlies of de diefstal zo
snel mogelijk te melden bij DOC STOP. Dit is een gratis
dienst, die 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar is op
het telefoonnummer 00800 2123 2123. Zo voorkom je dat
er misbruik gemaakt wordt van je verloren of gestolen
identiteitskaart.
Is je identiteitskaart verloren of gestolen en wil je naar
het buitenland vertrekken? Neem dan zo snel mogelijk
contact op met de dienst Burgerzaken!

3. AFDELING MENS
• Heraanvraag codes

• Reispaspoorten

Als je de codes van je elektronische identiteitskaart niet
meer kent, kan je hiervan een herdruk aanvragen. Dit
kan voor alle elektronische identiteitskaarten (eID, Kids-ID en eVK).

Voor sommige reisbestemmingen is de Belgische identiteitskaart niet voldoende en heb je een reispas nodig (+
eventueel een visum).
Een overzicht van de vereiste identiteitsdocumenten
per land en nuttige reisadviezen vind je op de website
van de dienst Buitenlandse Zaken:
www.diplomatie.belgium.be.

Je kan deze herdruk aanvragen bij de dienst Burgerzaken maar je kan dit ook via de website van het rijksregister: www.ibz.rrn.fgov.be.
Ook via het e-loket op www.berlaar.be kan je de codes
digitaal aanvragen.
Om de nieuwe codes te activeren zal je je nog wel moeten aanbieden in het gemeentehuis.
Voor de heraanvraag van de codes wordt een administratieve kost gerekend. Daarom raden wij aan om de
code van je identiteitskaart te veranderen bij afhaling of
de brief met je pin- en pukcode thuis goed te bewaren.

De aanvraag van een paspoort moet gebeuren bij de
dienst Burgerzaken van je woonplaats en verloopt volledig digitaal.
Kinderen die meereizen hebben een eigen paspoort
nodig en moeten aanwezig zijn bij de aanvraag.
Voor de aanvraag breng je je identiteitskaart, een recente pasfoto (maximum 6 maanden oud) en eventueel
je huidige paspoort mee. De pasfoto moet voldoen aan
de strenge ICAO-normen (International Civil Aviation Organization).
De aflevertijd bedraagt ongeveer 7 werkdagen. Als het
paspoort klaar is voor afhaling word je verwittigd via
e-mail. Er bestaat een spoedprocedure waarbij het paspoort sneller geleverd kan worden, maar deze is aanzienlijk duurder.
Als je ook een visum nodig hebt, moet je dit aanvragen
bij de ambassade van het betreffende land.
Info over ziektes en aangeraden/verplichte vaccinaties per
land vind je op de website van
het Instituut voor Tropische
Geneeskunde: www.itg.be

www.berlaar.be INFOGIDS

15

3. AFDELING MENS
Adreswijziging
• Verhuis naar Berlaar of
binnen Berlaar
Je meldt je adreswijziging zo snel mogelijk na je verhuis
bij onze dienst Burgerzaken. Deze aangifte kan persoonlijk aan het loket gebeuren door een meerderjarig gezinslid, maar ook via e-mail of online via de dienst
“Mijn Dossier” op de website van het rijksregister:
mijndossier.rrn.fgov.be.
Na de aangifte onderzoekt de wijkinspecteur van politiezone Berlaar-Nijlen of je wel degelijk op het nieuwe adres
woont. Met de brief die je van de wijkinspecteur krijgt
en de documenten die daarin gevraagd worden, kom je
dan naar de dienst Burgerzaken. Die past de chip van je
identiteitskaart aan door middel van je PIN-code.

• Verhuis naar een andere
Belgische gemeente
Je meldt je adreswijziging bij de bevolkingsdienst van je
nieuwe gemeente. Zij zullen je ook inlichten over de te
volgen procedure.

16
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• Verhuis naar het buitenland
Je brengt de dienst Burgerzaken van Berlaar hiervan op
de hoogte, zo kort mogelijk voor je definitieve vertrek
naar het buitenland. Daar krijg je een formulier (Model 8)
dat je moet afgeven op het Belgische Consulaat van je
nieuwe verblijfplaats.
Bij elke adreswijziging verwittig je zo snel mogelijk
IVAREM via het gratis nummer 0800 90 441 om problemen met de ophaling van het huisvuil te vermijden.

3. AFDELING MENS
Rijbewijzen
Alle rijbewijzen worden afgeleverd in bankkaartmodel.
De pasfoto wordt digitaal overgenomen van de identiteitskaart. Het is dus niet nodig om een pasfoto mee
te brengen, tenzij je dit wenst. De aanvraag van een
rijbewijs duurt minstens vijf werkdagen. Er is geen vervang-attest om deze periode te overbruggen.
Wanneer deze vervallen zijn, kan je een voorlopig rijbewijs model 12 aanvragen. Hiervoor dien je wel eerst 6 uur
rijles te volgen onder begeleiding van minstens één begeleider en dat voor minstens één maand en maximum
één jaar.

De aanvraag van een voorlopig rijbewijs moet persoonlijk
gebeuren. Je brengt je attest van het examencentrum
mee waaruit blijkt dat je geslaagd bent voor het theoretische examen. Voor de aanvraag van een model 18 heb je
ook je bewijs van de rijschool nodig. Bij een aanvraag van
een model 36 moet de begeleider van de toekomstige
chauffeur een begeleidersattest kunnen voorleggen.

• Aanvraag rijbewijs

• Voorlopig rijbewijs

Een nieuw rijbewijs kan je
aanvragen in geval van
een geslaagd examen, een
nieuw medisch attest,
verlies of diefstal of een
spontane omwisseling.

Met een voorlopig rijbewijs categorie B doen kandidaat-bestuurders ervaring op alvorens hun praktijkexamen af te leggen.

Het rijbewijs is 10 jaar geldig,
tenzij de geldigheid ervan beperkt wordt door
een medisch attest.

Er zijn 2 modellen: een voorlopig rijbewijs van 18 maanden en van 36 maanden.

Verlies of diefstal moet steeds aangegeven worden bij
de lokale politie.

• Internationaal rijbewijs
Een internationaal rijbewijs heb je nodig in de landen die
het Belgische rijbewijs niet erkennen en blijft 3 jaar geldig. Je brengt een recente pasfoto en je huidige rijbewijs
mee naar het gemeentehuis.

Praktijklessen
Minimumleeftijd
Stage

18 maanden

36 maanden

20 uur in een erkende rijschool

niet verplicht

18 jaar

17 jaar

zonder begeleider

met begeleider

Minimum duur

9 maanden

9 maanden

Maximum duur

18 maanden

36 maanden
www.berlaar.be INFOGIDS
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• Uittreksels uit de akten van de
burgerlijke stand
Bij de dienst Burgerlijke Stand kan je terecht voor
uittreksels of afschriften van officiële akten:
• geboorteakte
• huwelijksakte
• echtscheidingsakte
• overlijdensakte
• militieattesten
• enzovoort.

Uittreksels en attesten
• Attesten uit het bevolkingsregister
Bij de dienst Burgerzaken kan je terecht voor verschillende attesten uit het bevolkingsregister:
• samenstelling van gezin
• attest van woonst
• attest van inschrijving
• attest van nationaliteit
• bewijs van leven
Deze attesten worden gratis afgeleverd en moeten persoonlijk afgehaald worden of met een volmacht.
Voor een reistoelating voor minderjarigen en een wettiging van handtekening kan je ook terecht aan het onthaal van het gemeentehuis.
Enkele attesten kan je ook online aanvragen via de
dienst ‘Mijn Dossier’ van het rijksregister:
mijndossier.rrn.fgov.be
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De uittreksels worden gratis afgeleverd in Berlaar en
kunnen in iedere Belgische gemeente opgevraagd
worden.
Een geboorteakte van minder dan 100 jaar oud, een
huwelijksakte van minder dan 75 jaar oud en een
overlijdensakte van minder dan 50 jaar oud kan
opgevraagd worden door:
- De persoon op wie de akte betrekking heeft;
- Echtgenoot;
- Wettelijk samenwonende;
- Wettelijk vertegenwoordiger;
- Bloedverwanten in opgaande en nederdalende lijn;
- Erfgenamen;
- Notaris en advocaat.

3. AFDELING MENS
• Uittreksels uit het strafregister
(bewijs goed zedelijk gedrag)
Een uittreksel uit het strafregister (voorheen “bewijs van goed
zedelijk gedrag”) vermeldt de veroordelingen van de betrokkene.
Dit attest heb je soms nodig voor sollicitaties, schutterslicenties, jachtvergunningen, enzovoort.

• Stamboomonderzoek
Wie stamboomonderzoek wil doen neemt contact op
met de dienst Burgerzaken. Opzoekingen kunnen alleen
na afspraak plaatsvinden.

De veroordelingen die op het uittreksel staan, zijn afhankelijk van de activiteit waarvoor je het uittreksel aanvraagt. De
aanvraag kan zowel telefonisch als via e-mail gebeuren.
Beschrijf de activiteit waarvoor je het attest nodig hebt uitvoerig in je aanvraag.
Als je het attest nodig hebt voor een activiteit waarbij je
in contact komt met minderjarigen (onderwijs, enzovoort)
moet je een model 2 aanvragen. Dit uittreksel moet steeds
persoonlijk afgehaald worden. Een model 1 mag persoonlijk, maar kan ook met volmacht afgehaald worden.
Het uittreksel wordt gratis afgeleverd en moet steeds persoonlijk afgehaald worden of met een volmacht.

www.berlaar.be INFOGIDS
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Vreemdelingen

Verkiezingen

• Melding

De dienst Verkiezingen organiseert steeds de federale,
Vlaamse, Europese en lokale verkiezingen op Berlaars
grondgebied. Het college van burgemeester en schepenen stelt telkens de kiezerslijst op. Berlaar behoort tot
het kieskanton Lier.

Voor vreemdelingen die zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken en die naar België komen voor
een kort, toeristisch verblijf van minder dan 3 maanden
(verblijf bij particulieren) dient vooraf een tenlasteneming
(bijlage 3bis, te bekomen in het gemeentehuis) ingevuld
te worden door een garant in België. Voor verdere informatie over de te volgen procedure informeert de vreemdeling zich ook best bij de Belgische Ambassade in zijn
land van herkomst.
Vreemdelingen die naar België komen voor een lang verblijf (gezinshereniging, arbeid, studenten, …) informeren
zich over de formulieren, procedure en het visum best
bij de Belgische Ambassade in hun land van herkomst.
Beide categorieën vreemdelingen dienen zich bij aankomst in België binnen de 8 dagen te melden in het gemeentehuis.
Dat kan alleen nadat je een afspraak hebt gemaakt via
burgerzaken@berlaar.be of 03 410 19 00.
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Aarzel niet om de dienst Burgerzaken te contacteren in
geval van vragen over je oproepingsbrief om te stemmen, in een kiesbureau te zitten of het geven van een
volmacht.
Inwoners die vrijwillig in een kiesbureau willen helpen,
mogen zich ook steeds melden bij de dienst Burgerzaken.
In de aanloop naar de verkiezingen kan je alle info en
nuttige formulieren terugvinden via de website
www.berlaar.be/verkiezingen.

3. AFDELING MENS
3.1.2 Sociale dienst
Sociale dienst
Zomerstraat 22
03 410 19 00
socialedienst@berlaar.be
www.berlaar.be/socialedienst
De Sociale dienst zijn de vroegere diensten van het
OCMW, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn. Deze dienst verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt ervoor dat iedere burger een menswaardig leven kan leiden. De Sociale dienst
bevindt zich in het Sociaal Huis in de Zomerstraat, waar
iedereen ongeacht leeftijd en sociale situatie welkom is
en waar alle vragen gesteld mogen worden.
Het Sociaal Huis heeft dezelfde openingsuren als het
gemeentehuis, met uitzondering van de avondopening.
De Sociale dienst werkt uitsluitend op afspraak.
Via informatieverstrekking, sociale en financiële begeleiding en materiële ondersteuning geeft de sociale dienst
een gepast antwoord op vragen en problemen van inwoners:
• persoonlijke en/of familiale problemen
• materiële of financiële vraagstukken rond het niet
hebben van werk of geld, het niet kunnen betalen van
rekeningen of huishuur, het niet vinden van een betaalbare woning, …
•		het aanvragen van premies
•		hulp bieden bij het invullen van formulieren
•		wegwijs maken in administratieve beslommeringen
• Minder Mobielen Centrale (MMC) Berlaar –
Heist-op-den-Berg
•		enzovoort

Soorten dienstverlening:
Steun
- Leefloon
- Extra financiële steun
- Voorschotten op sociale uitkeringen
- Verwarmingstoelage

- Huurwaarborg
- Financiële tussenkomst bij opname rusthuis of service
flat
Budgethulp en schulden
- Budgetbegeleiding
- Budgetbeheer
- Minimale levering aardgas
- Collectieve schuldenregeling
- Lokale adviescommissie Pidpa en Fluvius
- Budgetmeter
Senioren en personen met een handicap
- Pensioen
- Parkeerkaart
- Mantelzorgpremie
- Tegemoetkoming voor personen met een handicap
- Minder Mobielen Centrale
- Dienst Aangepast Vervoer
Rolkar Rivierenland
Thuisdiensten
- Warme maaltijden
- Klusjesdienst
Kinderen, jongeren en vrije tijd
- Sociaal pedagogische toelage voor kinderen met een
handicap
- Studietoelagen
Asielzoekers, vreemdelingen, illegalen en
LOI (Lokaal Opvanginitiatief)
Arbeidstrajectbegeleiding

• Minder Mobielen Centrale (MMC)
Berlaar - Heist-op-den-Berg
De Minder Mobielen Centrale of MMC is een groep vrijwilligers die vervoer voorziet voor mensen met een beperkt inkomen die zichzelf moeilijk kunnen verplaatsen.
Ze kunnen geen gebruik maken van een eigen wagen
en er is geen openbaar vervoer ter beschikking. Op deze
manier kunnen zij naar de dokter, winkel, kapper, op bezoek bij familie, … De vrijwilligers gebruiken hun eigen
wagen en krijgen hiervoor een onkostenvergoeding van
de gebruiker.
www.berlaar.be INFOGIDS
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Om gebruik te maken van deze werking moet je lid worden. Het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar of 5 euro voor
wie aansluit na 1 juli.
Wil je graag lid worden of wens je meer informatie? Ben
je al lid en wil je een rit reserveren?
Neem dan contact op met de centrale op het nummer
0474 73 40 80 en dit op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag telkens van 9 tot 11 uur.
Hoe vraag je een rit aan?
Een rit moet je minstens twee werkdagen op voorhand
aanvragen bij de MMC.
- Online:
www.heist-op-den-berg.be/minder-mobielen-centrale
- Mail: mmc@heist-op-den-berg.be
- Telefoon: 015 23 87 78, op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag tussen 9 en 11 uur.
Je kan ook steeds terecht bij de Sociale dienst van Berlaar of Heist-op-den-Berg voor meer informatie.

Dienst aangepast vervoer (DAV):
Rolkar Rivierenland biedt vervoer aan voor personen
met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit. Zij vervoert voornamelijk rolstoelgebruikers, maar ook mensen
die moeilijk of onmogelijk gebruik kunnen maken van het
openbaar vervoer en de MMC. Rolkar Rivierenland rijdt 7
dagen op 7 van 6.30 tot 24 uur.
Rolkar Rivierenland kan worden ingezet voor hobby of
doktersbezoek. De vervoersdienst organiseert ook vervoer van en naar een ziekenhuis. De gebruiker zorgt zelf
voor de nodige begeleiding in het ziekenhuis. Ook voor
regelmatig vervoer zoals bij woon-, werk- en schoolverkeer en aanvragen van en naar dagcentra en revalidatiecentra kan je bij Rolkar Rivierenland terecht.
Welke ritten zijn niet mogelijk:
• ziekenvervoer (dialyse, behandeling kanker, …)
• collectief instellingen-, leerlingen- en werknemersvervoer
• vervoer dat georganiseerd wordt door de
ziekenfondsen
22
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• vervoer dat terugbetaald wordt door het RIZIV
(Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)
De gebruiker wordt begeleid bij het verlaten van de woning tot in het gebouw van bestemming. De chauffeur
zorgt voor ondersteuning bij het in- en uitstappen van
de gebruiker uit de rolkar.
Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks via telefoon
naar 03 843 39 12. Het reserveren van een rit gebeurt
minimaal 2 werkdagen en maximaal 1 maand vooraf.
De dispatching is alle werkdagen bereikbaar: maandag
tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Huis van het Kind
In Berlaar bestaat er sinds 1 februari 2018 een erkend
Huis van het Kind. Sinds 2019 hebben we een gesubsidieerd Huis. Het Huis van het Kind Berlaar is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties dat
dienstverlening voor kinderen en jonge gezinnen van -9
maanden tot +24 jaar aanbiedt.
Ben je op zoek naar kinderopvang? Heb je vragen over
gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning, vrijetijdsaanbod, enzovoort? Neem dan gerust contact op met
het Huis van het Kind.
Momenteel heeft Huis van het Kind Berlaar nog geen
fysiek loket. Er worden verschillende acties uitgewerkt
zoals een pamperbox (onthaal gemeentehuis), de Week
van de Opvoeding, een boekenactie enzovoort.
Bij vragen of suggesties kan je steeds contact opnemen
via huisvanhetkind@berlaar.be of 03 410 19 00.

3. AFDELING MENS
3.2 Vrije Tijd
Dienst Vrije Tijd

Markt 1
2590 Berlaar
03 410 19 00
vrijetijd@berlaar.be of via facebook
www.berlaar.be/vrijetijd
Vrije Tijd Berlaar

De dienst Vrije Tijd omvat volgende afdelingen:
•
•
•
•
•
•

jeugd (jeugd@berlaar.be of via facebook)
senioren (senioren@berlaar.be)
sport (sport@berlaar.be of via facebook)
gezondheid (gezondheid@berlaar.be)
cultuur (cultuur@berlaar.be)
toerisme (toerisme@berlaar.be)

Locaties en terreinen
In Berlaar zijn er vijf gemeentelijke locaties waar je indoor
of outdoor sport kan beoefenen:
• sporthal ’t Stapveld, Pastorijstraat 62 (met gezellige
cafetaria en achterliggende skate-, beachvolleybalen petanqueterreinen)
• sportschuur, Heistsebaan 83 (niet geschikt voor
balsporten)
• turnzaal Heikant, Aarschotsebaan 60 (gemeentelijke
basisschool)
• turnzaal Centrum, Pastorijstraat 60 (gemeentelijke
basisschool)
• Doelvelden, Welvaartstraat 101: voetbalterreinen

Er zijn verschillende speelplekjes voor kinderen en
jongeren:
• Heikanthof: speeltoestellen
• Vinkenhof: speeltoestellen
• Pastoor Praillestraat: speeltoestellen
• Sportcentrum ‘t Stapveld: skatetoestellen
en beachvolleybalvelden
• Markt: speeltoestellen
• Nethendal: speeltoestellen
• Stationsplein: speeltoestellen
Activiteiten
De dienst Vrije Tijd organiseert verschillende activiteiten
en evenementen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Week van de jeugd in de paasvakantie
Roefeldag
Sinterklaasfeest
Buitenspeeldag
Kleuterinstuif
Sportsnack (Sport na School)
Sport overdag
Kleutersportdagen
Fietsdag van de sportraad
Sporteldag voor senioren
Scholenveldloop
Kampioenenhulde met uitreiking van de sporttrofee
Winterwandelingen
Viering in het kader van 11 juli
Muzikale tuinen
Tijd voor Creativiteit (tentoonstelling)
Open Monumentendag
Daguitstap voor senioren
Infomomenten
Seniorenfeest
Seniorenweek
Plusparty
Dag van de Jeugdbeweging
Taallessen
Vrijwilligersfeest
…

www.berlaar.be INFOGIDS
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Samen met de monitoren van Speelplein Kriebels organiseert de dienst Vrije Tijd 8 weken lang sport, spel
en plezier voor kinderen en tieners. En dit elke dag van
8.30 tot 17 uur. Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar
je moet je wel vooraf online registreren.
Locatie: Speelplein Kriebels, Ballaarweg 1, 2590 Berlaar.
Sport-, jeugd-, senioren- en cultuursubsidies
Verenigingen kunnen subsidies krijgen voor hun werking. Er bestaat een reglement voor sport-, jeugd- en
cultuurverenigingen.
Andere initiatieven hebben ook recht op subsidies in het
kader van buurtfeesten of vernieuwende projecten.
Alle reglementen en aanvraagformulieren vind je op de
gemeentelijke website.
Publicaties (via onthaal)
• infofolders over toerisme en recreatie in Berlaar en
omgeving
• wandel- en fietskaarten die je kan aankopen
• folders over jeugdthema’s zoals animatorcursussen,
wetgeving, …
• een handige vrijetijdsgids waarin ook alle Berlaarse
verenigingen staan
• zomerbrochure speelplein en kinderopvang
Kempens Karakter
Heb je interesse in erfgoed? De gemeente Berlaar maakt
samen met de gemeenten Grobbendonk, Herenthout,
Herentals, Lier, Lille, Olen, Nijlen, Vorselaar, Heist op den
Berg, Hulshout, Lier en Putte deel uit van de Erfgoedcel Kempens Karakter. Zij ondersteunen verschillende
projecten en activiteiten in de gemeente.
Website: www.kempenskarakter.be
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3.3 Buitenschoolse
kinderopvang

Berlaar-Centrum
Pastorijstraat 60
2590 Berlaar
03 482 08 08

Buitenschoolse
Kinderopvang Roefels
Pastorijstraat 60
2590 Berlaar
03 482 08 08
bko.roefels@berlaar.be
www.berlaar.be
De gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)
Roefels organiseert kinderopvang op 2 locaties in Berlaar.
Berlaar-Heikant
Aarschotsebaan 52 (“Pastorie”)
2590 Berlaar
015 25 09 23

www.berlaar.be INFOGIDS
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De kinderopvang is toegankelijk voor alle schoolgaande
kinderen (tot het einde van de lagere school) die in
Berlaar wonen of naar school gaan, of wiens ouders in
Berlaar werken. Het initiatief staat ook open voor mindervalide kinderen na overleg met de coördinator.
Openingsuren: Centrum & Heikant
maan-, dins- en donderdag
woensdag

6.45 uur tot 8.30 uur
15.45 uur tot 18.15 uur
12 tot 18.15 uur (Centrum)
12 tot 14 uur (Heikant)*

vrijdag

6.45 uur tot 8.30 uur
15 uur tot 18.15 uur

vakantiedagen

6.45 uur tot 18.15 uur

*Daarna worden de kinderen naar Berlaar-Centrum gebracht.

Tijdens de vakantieperiodes wordt de opvang gecentraliseerd in Berlaar-Centrum en staan er steeds leuke
activiteiten op het programma.
Naast BKO Roefels zijn er nog andere kinderopvanginitiatieven in Berlaar. Deze zijn gebundeld in een handige brochure die je kan afhalen in het gemeentehuis of
downloaden via de website www.berlaar.be.
Bij het Loket Kinderopvang Berlaar kan je terecht voor
hulp bij je zoektocht naar kinderopvang. Surf daarvoor
naar www.loketkinderopvangberlaar.be of neem contact
op via info@loketkinderopvangberlaar.be en
0490 57 65 06.
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3.4 Onderwijs
De gemeente biedt op twee locaties gemeentelijk onderwijs aan in de Gemeentelijke Basisschool.
Naast de gemeenteschool telt Berlaar ook een aantal
scholen van het gemeenschapsonderwijs en van het
katholieke net.

Kleuter- en lager onderwijs
• Gemeentelijke Basisschool

Gemeentelijke
Basisschool Centrum
‘De Stap’
Pastorijstraat 60
2590 Berlaar
03 482 17 11

Gemeentelijke
Basisschool Heikant,
Aarschotsebaan 60
2590 Berlaar
015 24 57 43

De gemeentelijke basisschool maakt deel uit van de
scholengemeenschap “Scholen aan de Nete” en werkt
daarin samen met de gemeentescholen van Oevel, Heultje en Voortkapel (Westerlo), Zonderschot en Pijpelheide
(Heist-op-den-Berg) en Hulshout.
• Go! Basisschool De Lotusbloem
(Vlaamse gemeenschap)
Zomerstraat 27, 2590 Berlaar, 03 482 12 60
bs.delotusbloem@g-o.be
Website: www.bsdelotusbloem.be
• Gesubsidieerde Vrije Basisschool Berlaar –
afdeling Pastorijstraat
Pastorijstraat 3, 2590 Berlaar 03 482 41 93
secretariaat@vbsberlaar.be
directie@vbsberlaar.be
Website: www.vbsberlaar.be
• Gesubsidieerde Vrije Basisschool Berlaar
afdeling Ballaarweg
Ballaarweg 1, 2590 Berlaar 03 422 52 49
afdeling Misstraat
Misstraat 64, 2590 Berlaar 03 482 20 38
secretariaat@vbsberlaar.be
Website: www.vbsberlaar.be
• Buitengewoon Lager Onderwijs “De Balderschool” (Vlaamse gemeenschap)
Type 1 en type 8
Doelstraat 36 A1, 2590 Berlaar 03 482 00 62
bsbo.berlaar@g-o.be
Website: www.balderschool.be

Directie
Aarschotsebaan 60, 2590 Berlaar
Tel. 015 24 57 43, fax 015 25 23 50,
directie@gemeenteschoolberlaar.be
Website: www.berlaar.be/onderwijs
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Secundair Onderwijs

Studietoelagen

• Heilig Hart van Maria
1ste graad: Middenschool,
Sollevelden 3, 2590 Berlaar 03 482 15 50
middenschool@hhvmb.be
2de en 3de graad: Bovenbouw,
Sollevelden 3, 2590 Berlaar 03 482 41 94
bovenbouw@hhvmb.be
		
Website: www.hhvmb.be

Voor aanvraagformulieren kan je terecht:
• bij het secretariaat van de school
• bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap:
• infolijn studietoelagen: 1700
• de website www.studietoelagen.be
Voor administratieve ondersteuning bij het invullen
van een aanvraag studietoelage kan je terecht bij het
Sociaal Huis (zie pagina 34).

Kunstonderwijs
• Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans (met afdeling Berlaar)
Gasthuisvest 50, 2500 Lier
Secretariaat: 03 480 45 79 of samwd@lier.be
Afdeling Berlaar
Pastorijstraat 60
2590 Berlaar
Contactpersoon:
Nancy Van Hoof – nancy.vanhoof@samwdlier.net
Website: www.samwdlier.be
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3. AFDELING MENS
3.5 Bibliotheek
In de bibliotheek vind je niet alleen een uitgebreide collectie boeken, strips en tijdschriften voor jeugd en volwassenen, maar ook dvd’s en cd’s. Bovendien kan je in
de bibliotheek gratis het internet raadplegen of de krant
lezen bij een kopje koffie of thee. De bibliotheek organiseert ook regelmatig lezingen, cursussen en tentoonstellingen allerhande.
Inschrijving en ontlening van materialen zijn gratis. Via
onze website kan je de catalogus raadplegen, de uitleentermijn verlengen, boeken of dvd’s reserveren en
blijf je op de hoogte van activiteiten. Via GoPress kan je
in de bibliotheek de kranten digitaal lezen.
Verder kan je op woensdagvoormiddag tussen 9 en
12.30 uur in de bib terecht voor wijk-werken Rivierenland.
Dat is een systeem waarin langdurig werkzoekenden, die
het moeilijker hebben op de gewone arbeidsmarkt, kunnen bijklussen. Bij organisaties of privépersonen werken
de wijk-werkers aan hun vaardigheden en worden ze
klaargestoomd voor een job die bij hen past.
Gemeentelijke openbare bibliotheek
Dorpsstraat 84
2590 Berlaar
03 482 45 58
bibliotheek@berlaar.be
http://berlaar.bibliotheek.be
Je vindt de bib van Berlaar ook terug op
Facebook!

Openingsuren:
Voormiddag

Namiddag

Avond

Maandag

gesloten

14-17 uur

gesloten

Dinsdag

gesloten

gesloten

18-20.30 uur

Woensdag

gesloten

13.30-16 uur

gesloten

Donderdag gesloten

gesloten

18-20.30 uur

Vrijdag

gesloten

gesloten

18-20.30 uur

Zaterdag

9.30-12 uur

gesloten

gesloten

Zondag

gesloten

gesloten

gesloten

www.berlaar.be INFOGIDS

29

4.

4.1

Afdeling Ruimte

Dienst Beheer en Economie

4.2 Technisch dienst
4.3 Dienst omgeving
Mobiliteit
Leefmilieu en groen
Stedenbouw
De Woonwinkel
4.4 Openbare werken

30

INFOGIDS www.berlaar.be

5.

5.1

Afdeling Financiën		

Financiële dienst

5.2 Betalingen aan het
gemeentebestuur
5.3 Gemeentebelastingen
5.4 Bezwaarschriften
5.5 Retributies

4. AFDELING RUIMTE
De afdeling Ruimte bestaat uit de diensten Beheer & Economie, Technische dienst, Openbare Werken en Omgeving.

4.1 Dienst Beheer en
Economie
Dienst Beheer en Economie
Markt 1
2590 Berlaar
03 410 19 00
markt@berlaar.be
www.berlaar.be/lokale-economie
Berlaar is op dit ogenblik een vrij welvarende gemeente
met meer dan 11.000 inwoners. Een belangrijk gedeelte
van de actieve bevolking werkt in omliggende steden.
Op economisch vlak was de diamantnijverheid vroeger
zeer belangrijk voor de inwoners.
Vandaag zijn er in de gemeente een aantal stevig uitgebouwde middenstandsbedrijven van allerlei aard. Zo
is de bouwsector al vele jaren goed vertegenwoordigd.
De grootste concentratie winkels vind je rondom het
marktplein, in de Dorpsstraat in het centrum en op de
Aarschotsebaan in Berlaar-Heikant.

• Middenstandsvereniging
Een aantal handelaars heeft zich gegroepeerd in de
middenstandsvereniging Z.O.B. vzw (Zelfstandige Ondernemers Berlaar), die nauw samenwerkt met UNIZO.
Contactgegevens: Willy Beullens,
Hertstraat 23, 2590 Berlaar
0475 41 05 80, info@zobvzw.be.
Meer info over hun werking en
activiteiten vind je op de website
www.zobvzw.be.
• Wekelijkse markt
Op woensdagvoormiddag van 8 uur tot 12 uur vindt
de wekelijkse markt plaats op het marktplein en in de
Smidstraat. Het is een gemengde markt waar je verschillende soorten kramen vindt. Voor meer informatie kan je
contact opnemen met de marktleidsters via
markt@berlaar.be of 0490 42 28 22.
• Tapvergunning drankgelegenheid
Voor een tapvergunning voor een drankgelegenheid
(permanent of eenmalig) kan je terecht bij de dienst Burgerzaken.

In Berlaar zijn er momenteel twee bedrijventerreinen:
Park Diamant (Pastorijstraat) en de Hellegatstraat. Een
derde, De Hutten, wordt voorzien aan de Aarschotsebaan.
Daarnaast telt Berlaar verschillende landbouwbedrijven
met een gemiddelde oppervlakte van 6ha54.
En ook de dienstensector speelt een belangrijke rol.
Startende ondernemingen en zelfstandigen kunnen met
hun vragen terecht bij de dienst Economie.

www.berlaar.be INFOGIDS
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4.2 Technische Dienst
Technische dienst
Markt 1
03 410 19 00
openbarewerken@berlaar.be
www.berlaar.be/openbarewerken

Deze dienst verzorgt alle administratie rond openbare
werken en de opdrachten van de werklieden.
Je kan er onder andere terecht voor:
•
•
•
•
•

Melding van gevaar of problemen met betrekking tot
het openbaar domein
Melding van defecten aan wegen, voet- en fietspaden
en openbare verlichting
Aanvraag verlaging van boordstenen i.f.v. strikt noodzakelijke opritten naar vergunde garage/carport/ parking
Info over nieuwe en lopende projecten inzake openbare werken en gebouwenbeheer
…
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Voor een aanvraag van een nieuwe of gewijzigde aansluiting van nutsvoorzieningen moet je rechtstreeks
contact opnemen met de betreffende nutsmaatschappijen (zie contactgegevens achteraan).
Voortaan kan je meldingen ook digitaal doorgeven via
het webloket op www.berlaar.be.

4. AFDELING RUIMTE

Het gemeentelijk magazijn is gelegen in de Hellegatstraat nr. 1. Dit is een belangrijk knooppunt in de werking van de gemeente Berlaar. Van hieruit vertrekken
de werklieden voor hun dagelijkse taken zoals het onderhoud van groen, gebouwen, kerkhoven, wegen, enzovoort. Ook de zoutwagens beginnen hier tijdens de
winter hun rondes. In het magazijn kan je, na afspraak,
terecht voor de ophaling en inlevering van materiaal van
de uitleendienst.

Gemeentelijk magazijn
Hellegatstraat 1
2590 Berlaar

www.berlaar.be INFOGIDS
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4. AFDELING RUIMTE
4.3 Dienst Omgeving
Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak.
Dienst Omgeving
Markt 1
03 410 19 00
omgeving@berlaar.be
www.berlaar.be/omgeving

Mobiliteit
Mobiliteit
03 410 19 00
mobiliteit@berlaar.be
www.berlaar.be/mobiliteit
De cel Mobiliteit staat in voor een kwaliteitsvol gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid. Klachten en problemen inzake verkeer en mobiliteit worden onderzocht en
er worden voorstellen van oplossingen geformuleerd.
Hier kan je o.m. terecht met je vragen over wegenwerken
of de organisatie van wielerwedstrijden en doortochten.
Ook aanvragen van een signalisatievergunning (inname
openbaar domein), tijdelijke bewegwijzering of een parkeerverbod worden door deze dienst behandeld. Het
formulier voor beide aanvragen is te verkrijgen aan het
onthaal van het gemeentehuis of op de gemeentelijke
website.
Let op: je dient een signalisatievergunning of parkeerverbod tijdig aan te vragen:
Parkeerverbod
Een parkeerverbod van korte duur, omdat je bijvoorbeeld
een container wil plaatsen of een verhuiswagen, moet
minstens 5 werkdagen vooraf aangevraagd worden.
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Grote werken
Voor grotere werken, zoals het plaatsen van een bouwkraan, dakwerken, bouwwerken, wegenwerken, werken
op voet- en fietspaden of evenementen, moet je een afspraak maken met de dienst Mobiliteit. De aanvraag voor
zo’n signalisatievergunning moet je minstens 10 werkdagen vooraf indienen. Maak dus tijdig een afspraak!”

• NMBS - De Lijn
In de gemeente Berlaar zijn er twee NMBS-stations: station Berlaar en station Melkouwen. Info over de dienstregeling en de verschillende (voordeel-)tarieven vind je op
de website www.nmbs.be.
Of je kan bellen naar:
• NMBS, binnenlandse reizen
• NMBS, internationale reizen
• De Lijn

02 555 25 55
02 528 28 28

De dienstregelingen en tarieven van De Lijn in Berlaar
vind je op www.delijn.be.
Iedere eerste woensdag van de maand komt De Lijn met
een informatiestand naar de wekelijkse markt. Je vindt
deze terug in de Smidstraat en kan er producten van De
Lijn aankopen en informatie verkrijgen.
Contactgegevens:
De Lijn, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen
• Infonummer algemene info, tarieven,
dienstregelingen
070 220 200
• Dienst abonnementen
03 218 15 61
of abonnementen.ant@delijn.be

4. AFDELING RUIMTE
• De belbus

Milieu
Leefmilieu & groen
03 410 19 00
milieu@berlaar.be
Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak.

• Afval

De belbus is een initiatief van “De Lijn”. Voor reservaties
bel je naar het nummer 03 218 14 94. De operator zal je
vertellen wat je precies moet doen.
De belbus zal je zo dicht mogelijk bij je reisdoel brengen
en is ook geschikt voor rolstoelgebruikers.
Berlaar hoort bij het gebied 943 (Nijlen - Herenthout Berlaar - Heist-op-den-Berg). Meer info kan je vinden op
de website van De Lijn.
Ziekenvervoer door ziekenfondsen en Rode Kruis
De verschillende ziekenfondsen en het Rode Kruis beschikken over aangepast vervoer voor minder mobiele
mensen. Zo is er speciaal vervoer van en naar het ziekenhuis voorzien. Voor meer inlichtingen neem je best
contact op met je ziekenfonds en/of het Rode Kruis (zie
contactgegevens achteraan).

www.berlaar.be INFOGIDS
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De afvalkalender valt jaarlijks tijdens de maand december
in je brievenbus. Hierin staat wanneer de verschillende
afvalsoorten worden opgehaald. Je kan de kalender ook
gratis krijgen aan het onthaal in het gemeentehuis of
downloaden via de website www.berlaar.be.
Huisvuil wordt door de inwoners aangereikt in een DIFTAR-bak of via ondergrondse containers.

• Containerpark
Hellegatstraat 2
2590 Berlaar
03 482 08 20
info@ivarem.be
www.ivarem.be

PMD en huisvuil wordt tweewekelijks opgehaald, papier
en karton vierwekelijks en de roze zak (gemengde plastics) wordt zesmaal per jaar opgehaald.
Er staan glasbollen in de gemeente Berlaar, waarvan
sommige ondergronds.
En er zijn ook enkele kledingcontainers. Uiteraard kan je
deze zaken ook binnen brengen in het containerpark.
De ophaling van snoeihout en grof huisvuil dien je aan
te vragen bij IVAREM via het nummer 0800 90 441. Voor
de ophaling van oude metalen (gratis) moet je contact
opnemen met de afdeling Ruimte, 03 410 19 00.
Aan het onthaal in het gemeentehuis kan je terecht
voor:
• PMD-zakken
• piekzakken
• roze zakken voor harde plastics
• pamper- of incontinentiezakken
• stickers “geen reclame”
Op de website van IVAREM vind je een volledig overzicht
van wat je naar het containerpark kan brengen.

De Berlaarse bevolking kan – uitgezonderd voor KGA
en restgrofvuil – gebruik maken van alle door IVAREM
uitgebate containerparken in de regio. Je krijgt toegang
met je elektronische identiteitskaart. Betalen kan met de
bank- of kredietkaart.
Klein gevaarlijk afval (KGA) en grofvuil mogen enkel naar
het containerpark in je eigen gemeente gebracht worden.
Klein gevaarlijk afval omvat verf, lijm, spuitbussen van
gevaarlijke producten, detergenten, sproeimiddelen,
enz. Oude geneesmiddelen lever je in bij de apotheek.
Ook gebruikte frituurolie en –vet kan je naar het containerpark brengen, net zoals gebruikte motorolie, afgedankte elektrische apparaten, enzovoort. Op de website
van IVAREM vind je een volledig overzicht.
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4. AFDELING RUIMTE
Gewoon restafval (dat in de huisvuilcontainer past) wordt
niet aanvaard in de containerparken.
De afvalstoffen moeten gesorteerd naar het containerpark gebracht worden in een voertuig van max. 5 ton.

• Premies/subsidies

• Composteren

De gemeente Berlaar geeft premies voor de volgende
milieu- of natuurvriendelijke initiatieven:

Wie zijn groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wil composteren, kan via de website of het onthaal van het gemeentehuis tegen een gunstige prijs een compostbak of -vat
aankopen.
Voor tips over composteren kan je terecht bij de milieuambtenaar of bij de Berlaarse compostmeesters, die geregeld activiteiten organiseren aan het compostparkje
in de wijk Valkenhof. Voor meer informatie kan je terecht
bij de milieudienst.

• Kringloopwinkel

•
•
•
•

Onkruidbrander (ter vervanging van chemische bestrijdingsmiddelen)
Hemelwateropvang en -recuperatie
Subsidie voor aanleg kleine landschapselementen:
hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen, fruitboomgaarden, knotwilgen, poelen, …
Subsidie voor het onderhoud van kleine landschapselementen: knotten van bomen, onderhoud van poelen, …

Neem steeds contact op met de dienst Omgeving voor
de volledige voorwaarden en eventuele recente wijzigingen aan de premies, of neem een kijkje op ww.berlaar.be.

Het kringloopcentrum haalt afgedankte maar nog bruikbare goederen gratis bij jou op. Ze sorteren deze spullen
en voeren eventueel kleine herstellingen uit. De opgeknapte goederen komen in de kringloopwinkel terecht
en gaan een tweede leven tegemoet.
Kringwinkel Zuiderkempen
Noordstraat 25
2220 Heist-op-den-Berg
015 23 73 93
info@dekringwinkelzuiderkempen.be
www.dekringwinkelzuiderkempen.be

www.berlaar.be INFOGIDS
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• Acties

Stedenbouw

De dienst Leefmilieu en Groen organiseert in samenwerking met de milieuraad of de compostmeesters geregeld
acties zoals “behaag het landschap”, zwerfvuilacties,
houtverhakseldag, geboorteboom, kippenactie, …

Stedenbouw

• Daarnaast kan je bij de dienst Omgeving ook
terecht voor:

Deze dienst werkt uitsluitend op afspraak.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vragen over de milieuwetgeving
aanvraag omgevingsvergunning
aanvraag kapvergunning
melding van milieuhinder (geluid, vervuiling, geur, stof,
rook, licht, vuurwerk, …). Hiervoor kan je ook terecht bij
de lokale politie op het nummer 03 466 16 16.
de aanvraag voor de gemeentelijke rattenvanger
info over de geluidsnormering voor fuiven en andere
evenementen
sterilisatie van zwerfkatten
vragen over openbaar groen
enzovoort

03 410 19 00
omgeving@berlaar.be

In 2017 is de omgevingsvergunning van start gegaan.
Die vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning. Op www.omgevingsloket.be vind je alle informatie
over de wetgeving en de te volgen procedures. Je omgevingsvergunning dien je via die weg bij voorkeur digitaal in.
De omgevingsvergunning is er voor omvangrijke bouwwerken, maar vervangt ook de milieuvergunning.
We raden je steeds aan contact op te nemen met de
dienst Omgeving vooraleer je met (ver)bouwwerken
start. Ook bij aankoop van een bouwgrond of eigendom
is het absoluut raadzaam om voorafgaandelijk contact
op te nemen om te weten in welke zone het perceel gelegen is en wat de mogelijkheden zijn qua verbouwing/
nieuwbouw.
Daarnaast kan je bij de dienst Omgeving terecht voor:
• stedenbouwkundig attest
• verkavelingsvergunningen
• ruimtelijke plannen
• wetgeving rond monumenten en landschappen
• notariële inlichtingen
Voor info over premies, subsidies, enzovoort kan je terecht bij de Woonwinkel.
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4. AFDELING RUIMTE
De Woonwinkel
De Woonwinkel
015 28 60 28
woonwinkel@igemo.be
www.igemo.be
De Woonwinkel werkt uitsluitend
op afspraak.
Openingsuren:
De Woonwinkel heeft een wekelijkse zitdag in het
gemeentehuis. Om hieraan deel te nemen, moet je wel
vooraf een afspraak maken.
- Elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 uur
(op afspraak).
- Elke eerste maandagavond van de maand van 18 tot
19.30 uur (op afspraak).
Bij de Woonwinkel kan je terecht voor gratis advies over
al je woonvragen. Je krijgt er informatie, begeleiding en
advies en je vindt er allerhande folders, brochures en
aanvraagformulieren.
• Premies en subsidies op federaal, Vlaams, provinciaal
en gemeentelijk niveau zoals bouw- en renovatiepremies. Hierover kan je ook info vinden op de website
www.premiezoeker.be.
• Huren: huursubsidie, contract, opzeg, herstellingen,
installatiepremie, …
• Energie besparen, ecologisch wonen
• Kwaliteit van je woning, inbraakbeveiliging, verkrotting, wetgeving rond leegstand, onbewoonbaarheidsverklaringen, conformiteitsattesten, …
• Sociale woningen: huren, kopen, lenen, …
• Aanpassingen voor ouderen en personen met een
handicap
• Conformiteitsattesten, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaringen van woningen
• Enzovoort

4.4 Openbare Werken
Openbare Werken
Markt 1
03 410 19 00
openbarewerken@berlaar.be
www.berlaar.be/openbarewerken

De dienst Openbare Werken houdt toezicht op alle
openbare werken in de gemeente. Dit kunnen werken
van nutsmaatschappijen zijn, grote projecten, wegenwerken, verkavelingen, …
Sinds 1 januari 2010 heeft de gemeente haar grachtenen rioleringsbeheer overgedragen aan Pidpa-Hidrorio. Je
kan nog wel bij de gemeentelijke diensten terecht voor
informatie over de ligging van bestaande aansluitingspunten van de riolering of bij problemen i.v.m. het onderhoud van waterlopen, grachten en rioleringen.
Voor de aanvraag van een nieuwe aansluiting of het
wijzigen van een bestaande aansluiting op de riolering
neem je rechtstreeks contact op met Pidpa/Hidrorio op
het nummer 0800 90 300.

www.berlaar.be INFOGIDS

39

5. AFDELING FINANCIËN
5.1 Financiële dienst
Financiële dienst

Markt 1
03 410 19 00
financien@berlaar.be
www.berlaar.be/financien
De afdeling Financiën beheert onder meer de financiële
middelen, de betalingen, de belastingreglementen en de
retributies van het lokaal bestuur.

5.2 Betalingen aan het
gemeentebestuur
Voor de betaling van belastingen en retributies werkt het
gemeentebestuur met aanslagbiljetten en facturen met
een aangehecht overschrijvingsformulier. Hierop staat
het rekeningnummer van de gemeente voorgedrukt,
evenals een gestructureerde mededeling. Bij gebruik
van dit formulier kan de betaling volledig automatisch
verwerkt worden.
Ook voor de facturatie van de afvalophaling via DIFTAR
geldt dit. De administratie hiervan gebeurt door de intercommunale IVAREM.

5.3 Gemeentebelastingen
Een gemeentebelasting is een heffing die wordt opgelegd door de gemeente aan natuurlijke personen of
rechtspersonen die op het grondgebied gevestigd zijn
of die belangen hebben op het grondgebied van de gemeente. De opbrengst wordt gebruikt om de algemene
uitgaven van de gemeente te dekken.

5.4 Bezwaarschriften
Als je van mening bent dat een bepaalde gemeentelijke
belasting ten onrechte aangerekend wordt, dan kan je
een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 2590
Berlaar. Dit doe je uiterlijk 3 maanden na ontvangst van
het aanslagbiljet en met vermelding van het kohier-artikel.

5.5 Retributies
Een retributie is een vergoeding die de gemeente aanrekent voor een dienst waarom een natuurlijk persoon
of een rechtspersoon zelf heeft verzocht.
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6. AFDELING ORGANISATIE
De afdeling Organisatie bestaat uit de diensten Personeel, Interne Strategie en Communicatie & Evenementen

6.1 Communicatie &
Evenementen
Onthaal
Markt 1
03 410 19 00
info@berlaar.be
www.berlaar.be
De gemeentelijke diensten hebben twee onthaalloketten. Eén daarvan bevindt zich in de hal van het gemeentehuis (Markt 1), het andere in de hal van het Sociaal Huis
(Zomerstraat 22). Je bent verplicht om je daar eerst aan
te melden. Onze klantvriendelijke medewerkers helpen je
er graag verder. Ze wijzen inwoners en bezoekers met
de glimlach richting een oplossing voor hun probleem of
een antwoord op hun vraag.
Daarnaast kan je aan het onthaal onderstaande producten verkrijgen:
• folders en brochures
• stratenplan van Berlaar
• infogids van Berlaar
• afvalkalenders
• afvalzakken (PMD, roze zakken, piekzakken en
pamperzakken)
• rookmelders
• Berlaarse chocolaatjes
• Berlaarbonnen
• stickers voor brievenbus “geen reclame”
• wettiging van handtekening
• …
Neem zeker ook een kijkje bij de afficheborden aan de
inkomdeur; zo blijf je op de hoogte van toekomstige evenementen in Berlaar.
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Heb je post voor het schepencollege of één van de gemeentelijke diensten? Dan kan je deze ook afgeven aan
het onthaal. Zij verspreiden alle briefwisseling naar de
juiste persoon.
Cadeautip: de Berlaarbon! Ben je op zoek naar een origineel cadeau? Denk dan eens aan de Berlaarbon. Deze
bon kan je kopen aan het onthaal (5 euro per stuk) en de
begunstigde kan hem inwisselen bij de Berlaarse handelaars. Zo doe je iemand een plezier en steun je tegelijkertijd de lokale economie!
Om je nog beter en efficiënter te kunnen verder helpen,
kan je aan het onthaal ook terecht om een aantal producten af te halen, zoals bijvoorbeeld een reispas of
een rijbewijs. Je moet die dan wel nog vooraf bij de juiste
dienst aanvragen. Verder helpen ze je aan het onthaal
verder met afspraken voor verschillende diensten.

• Gevonden & verloren voorwerpen
Het gemeentebestuur houdt een register bij van alle gevonden en verloren voorwerpen die aangegeven worden.

• Wat doe je met een gevonden
voorwerp?
Een gevonden voorwerp moet je binnen brengen bij het
gemeentehuis of bij de lokale politie. Het gemeentebestuur registreert elk gevonden voorwerp en zal proberen
de rechtmatige eigenaar te achterhalen en te contacteren. Als de eigenaar niet gevonden wordt, blijft het voorwerp geruime tijd bewaard in het gemeentehuis.

• Wat doe je als je een voorwerp
verloren bent?
Doe aangifte van je verloren voorwerp in het gemeentehuis. Het gemeentebestuur registreert de gegevens
van het verloren voorwerp en van de eigenaar, die dan
gecontacteerd kan worden als het voorwerp teruggevonden wordt.

6. AFDELING ORGANISATIE
• Fiets verloren?
Je kan alle gevonden fietsen van de provincie Antwerpen met beschrijving en foto terugvinden op de
website www.gevondenfietsen.be

Communicatie
Markt 1
03 410 19 00
communicatie@berlaar.be
www.berlaar.be
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om zijn werking en beleid zo goed mogelijk te communiceren naar
alle inwoners van Berlaar.
De Communicatiedienst verspreidt deze informatie via
verschillende kanalen:

• Inkomhal
In de inkomhal van de verschillende gemeentelijke diensten vind je steeds allerhande infobrochures en affiches
van verschillende instanties.

• Infobladen
Alle inwoners van Berlaar krijgen gratis de infobladen
van de gemeente in hun brievenbus.
‘De Kiosk’ is het infoblad van het gemeentebestuur dat
tweemaandelijks verschijnt. Daarnaast vult de gemeente
ook twee bladzijden in het maandelijkse blad ‘Den Balder’. Je kan het infoblad ook vinden in het gemeentehuis.

• Infogids
Het gemeentebestuur maakt tweejaarlijks een infogids
op die wordt verspreid via alle brievenbussen van Berlaar en wordt mee gegeven aan alle nieuwe inwoners. Je
kan de infogids ook gratis afhalen in het gemeentehuis.
Hierin vind je alle contactgegevens van de gemeentelijke diensten en meer info over hun werking.

• Website
Op de gemeentelijke website www.berlaar.be vind je
alle info over de gemeentelijke diensten, het bestuur,
projecten en evenementen, wegenwerken, vacatures,
enz. Voor een aantal administratieve zaken kan je terecht in het e-loket.

• Digitale nieuwsbrief
Via de gemeentelijke website kan je jezelf inschrijven
voor de digitale nieuwsbrief. Zo krijg je geregeld alle
nieuwtjes van het gemeentebestuur in je mailbox.
Schrijf je in via www.berlaar.be/nieuwsbrief!
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• Sociale media
Je kan het gemeentebestuur van Berlaar volgen op Facebook (www.facebook.com/gemeenteberlaar), Twitter (@
gemeenteberlaar), LinkedIn en Instagram (@gemeenteberlaar). Zo blijf je steeds op de hoogte van de meest
actuele weetjes!
Treed met ons in gesprek en gebruik de hashtag
#instaberlaar om je eigen Berlaarse foto’s te delen!

• Promotie evenementen van
verenigingen
De Communicatiedienst maakt niet alleen promotie voor
gemeentelijke activiteiten, ook verenigingen kunnen er
terecht voor de promotie van hun evenementen.
In Berlaar staan er 2 digitale infoborden (marktplein en school Berlaar-Heikant) waarop verenigingen
gratis hun evenement kunnen aankondigen.
Daarnaast kunnen ze gratis affiches
en aankondigingsborden door de
gemeente laten verspreiden op verschillende vaste locaties.
Aanvraagformulieren krijg je bij de
dienst Evenementen of kan je downloaden via de gemeentelijke website.
Op de website van Berlaar staat
een evenementenkalender waarop
verenigingen zelf hun activiteiten
kunnen invullen. Je maakt daarvoor
gebruik van de Uit-in-Vlaanderen-kalender (www.uitinvlaanderen.be).
Deze kalender wordt automatisch
overgenomen op de website en in
het infoblad.
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Opgelet: als je een evenement organiseert, moet je
hiervoor een aanvraag indienen bij de dienst Evenementen. Je kan via hen eventueel ook materiaal ontlenen.

• Perslijst
De Communicatiedienst maakt de persberichten van het
gemeentebestuur op. Bij hen kan je dan ook terecht voor
een lijst met de contactgegevens van de lokale pers.

• Bewonersbrieven en –vergaderingen
Over sommige evenementen of projecten worden inwoners geïnformeerd per brief of uitgenodigd op een
infovergadering.

• Nieuwe inwoners
Nieuwe inwoners krijgen tijdens hun inschrijving bij de
dienst Bevolking een startpakket mee met allerhande
info. Daarnaast worden zij ook nog uitgenodigd op een
infomoment met receptie om wegwijs te geraken in hun
nieuwe woonplaats.

• Stratenplan
Op geregelde tijdstippen brengt het gemeentebestuur
een up-to-date stratenplan uit, dat bedeeld wordt via
alle brievenbussen en dat je gratis kan afhalen aan het
onthaal in het gemeentehuis.

6. AFDELING ORGANISATIE
Evenementen en Onderhoud
Markt 1
03 410 19 00
evenementen@berlaar.be
www.berlaar.be/evenementen
De dienst Evenementen en Onderhoud is het aanspreekpunt voor wie in onze gemeente een evenement
wenst te organiseren. De dienst ondersteunt verder de
gemeentelijke activiteiten en staat in voor de coördinatie
van de poetsploeg.

Evenementen
Als je zelf een evenement organiseert, moet je daarvoor
een aanvraag indienen. Dat doe je met een formulier via
de website. De dienst Communicatie kan je helpen bij de
digitale promotie van je evenement.

Uitleendienst
De gemeente stelt verschillende materialen ter beschikking. Meer info vind je op de website of via uitleendienst@berlaar.be

6.2 Personeelsdienst
Personeelsdienst
Markt 1
03 410 19 00
personeel@berlaar.be
www.berlaar.be/vacatures
De Personeelsdienst is verantwoordelijk voor alle personeelsadministratie.
- Vacatures
Heb je interesse in een job bij het
gemeentebestuur? Alle vacatures
vind je op de gemeentelijke website
www.berlaar.be en op de website
van de VDAB www.vdab.be.
Je kan ook spontaan solliciteren bij het gemeentebestuur. Het formulier hiervoor kan je verkrijgen via het
onthaal van het gemeentehuis, via mail of kan je downloaden via de gemeentelijke website.

Tapvergunning
Voor een tapvergunning voor een drankgelegenheid
contacteer je de dienst Evenementen (éénmalig) of de
dienst Beheer en Economie (permanent).
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6.3 Ontwikkelingssamenwerking
Duurzaamheid & Ontwikkelingssamenwerking
Zomerstraat 22
03 410 19 00
info@berlaar.be
www.berlaar.be

Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan solidariteit en ontwikkelingssamenwerking.
Deze dienst organiseert bijvoorbeeld jaarlijks een heerlijke brunch met reisverhalen ten voordele van de 11.11.11actie tijdens de maand november.

6.4 Interne Strategie
Interne Strategie
Markt 1
03 410 19 00
strategie@berlaar.be
www.berlaar.be
De dienst Interne Strategie zorgt, in nauw overleg met
de algemeen directeur, voor de administratieve en beleidsmatige ondersteuning van het college van burgemeester en schepenen. Deze dienst verwerkt onder
meer de agenda’s en verslagen van de vergaderingen,
maar zet onder meer ook de schouders onder de opmaak van meerjarenplannen.
Daarnaast vervult de dienst een belangrijke interne rol
door de ICT-processen te coördineren, het economaat
aan te vullen en het beleid voor te bereiden.

Daarnaast biedt het gemeentebestuur logistieke ondersteuning bij andere campagnes zoals de Damiaanactie,
Vredeseilanden, enzovoort.
In de Oxfam Wereldwinkel in Berlaar kan je terecht voor
een breed gamma (h)eerlijke producten.
Markt 5
015 24 70 71
berlaar@oww.be
Open op woensdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot
17 uur. Op vrijdag van 15 tot 18 uur en op zaterdag van
10 tot 17 uur.
Meer info op: www.oxfamwereldwinkels.be
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- Verzekeringen
De dienst Interne Strategie beheert de verzekeringen
van het gemeentebestuur. Bij een eventueel schadegeval kan je deze dienst contacteren via
verzekeringen@berlaar.be

7.

7.1

Het bestuur		

Gemeenteraad

7.2 College van burgemeester en schepenen
7.3 Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst (BCSD)
7.4 Algemeen directeur
7.5 Financieel beheerder
7.6 Managementteam
7.7 Adviesraden
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7. HET BESTUUR
7.1 Gemeenteraad
• Taken

De gemeenteraad is het wetgevende orgaan van de gemeente en is bevoegd voor alle zaken van gemeentelijk
belang, met uitzondering van die taken die door de wet
zijn toegewezen aan de burgemeester en schepenen.

• vaststellen van de personeelsformatie en de rechtspositieregeling
• adviesraden inrichten
• enzovoort

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:
• de krachtlijnen van het gemeentebeleid bepalen (strategisch meerjarenplan)
• toezicht houden op enkele plaatselijke besturen
(OCMW, kerkfabrieken, …)
• goedkeuren van reglementen en verordeningen en
bepalen van administratieve sancties
• vaststellen van het budget, de jaarrekeningen en de
gemeentebelastingen en -retributies
• aan- en verkopen van onroerende goederen

De gemeenteraad vergadert normaal gezien elke derde
dinsdag van de maand om 20 uur, behalve in de zomervakantie. Deze raadszittingen zijn openbaar, behalve
voor persoonsgebonden agendapunten die op het
einde van de zitting behandeld worden. Je kan de zittingen bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis
(Markt 1, eerste verdieping). Op de website www.berlaar.
be kan je de agenda raadplegen en het verslag van de
raadszittingen live (her)beluisteren.
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• Samenstelling
In Berlaar bestaat de gemeenteraad uit de burgemeester, vijf schepenen waaronder de voorzitter van het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), en 15
raadsleden die allen om de 6 jaar verkozen worden door
de inwoners van de gemeente die minstens 18 jaar oud
zijn. De algemeen directeur staat de raad bij.
Van 2019 tot 2024 bestaat de meerderheid met 13 zetels
op 21 uit de coalitie CD&V en N-VA.
Kartel BHG (4 raadsleden), Groen (2 zetels) en Vlaams
Belang (2 zetels) vormen de oppositie. Hieronder vind
je in alfabetische volgorde de contactgegevens van de
raadsleden die niet in het college van burgemeester en
schepenen zetelen:
Dirk Aras (Vlaams Belang)
Smidstraat 173
2590 Berlaar
0477 41 44 55
dirk.aras@berlaar.be
Willy Beullens (CD&V)
Hertstraat 23
2590 Berlaar
0475 41 05 80
willy.beullens@berlaar.be
Liesbeth Ceulemans (kartel BHG)
0498 83 12 69
lies.ceulemans@berlaar.be
Julie Cools (N-VA)
Gasbakstraat 3
2590 Berlaar
015 70 02 32
julie.cools@berlaar.be
Hanne Cuypers (N-VA)
Aarschotsebaan 191
2590 Berlaar
0474 65 09 63
hanne.cuypers@berlaar.be

Geert Fierens (CD&V)
Sparrenweg 4
2590 Berlaar
0479 29 46 89
geert.fierens@berlaar.be
Wim Kelber (kartel BHG)
Klets 4
2590 Berlaar
0474 27 88 11
wim.kelber@berlaar.be
Koen Kerremans (Groen)
Molenlei 74
2590 Berlaar
0476 35 41 43
koen.kerremans@berlaar.be
Rudy Nuyens (kartel BHG)
Legrellestraat 56
2590 Berlaar
0495 26 38 00
rudy.nuyens@berlaar.be
Nathan Rijnders (CD&V)
Stationsstraat 135/2
2590 Berlaar
0475 22 09 70
nathan.rijnders@berlaar.be
Guy Staes (CD&V)
Alpenroosstraat 33
2590 Berlaar
0498 42 47 63
guy.staes@berlaar.be
Giel Van de Zande (kartel BHG)
Stationsstraat 121/2
2590 Berlaar
0494 43 01 11
giel.vandezande@berlaar.be
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Brend Van Ransbeeck (Groen)
Sollevelden 39
2590 Berlaar
0474 48 17 40
brend.vanransbeeck@berlaar.be
Leen Vervoort (Vlaams Belang)
0496 13 08 01
leen.vervoort@berlaar.be
Thomas Wellens (N-VA)
Doelstraat 100
2590 Berlaar
0492 09 82 13
thomas.wellens@berlaar.be

Gemeenteraadscommissies
Alle raadscommissies bestaan uit een 9 raadsleden en
kunnen aangevuld worden met deskundigen.
De gemeenteraadscommissies zijn openbaar. Meer info
kan je vinden op de website van berlaar onder de rubriek
Beleid / commissies.

Begrotingscommissie
De begrotingscommissie waakt over het meerjarenplan
en het budget.
Voorzitter: raadslid Hanne Cuypers
Secretariaat: financien@berlaar.be

Deontologische commissie
De deontologische commissie krijgt volgende taken toegewezen:
- Voorbereiden en bespreken van het ontwerp van
deontologische code
- Evaluatie van deontologische code
- Controle en naleving van deontologische code
- Sanctionering bij overtreding van deontologische 		
code
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Voorzitter: raadslid Guy Staes
Secretariaat: secretariaat@berlaar.be

Commissie mobiliteit en openbare
werken
De commissie mobiliteit en openbare werken:
• Waken over alle dossiers en het beleid aangaande
mobiliteit en openbare werken binnen de gemeente
• Advies geven over de knelpunten in het openbaar
domein
• Contacten leggen met belanghebbenden en zorgen
voor een informatiedoorstroom in twee richtingen
• Opportuniteiten op vlak van mobiliteit en openbare
werken detecteren
Voorzitter: raadslid Nathan Rijnders
Secretariaat: mobiliteit@berlaar.be

Commissie klimaat en natuur
• Waken over het beleid rond klimaat en natuur binnen
de gemeente
• Advies geven over de knelpunten binnen de
gemeente
• Contacten leggen met belanghebbenden en zorgen
voor een informatiedoorstroom in twee richtingen
• Opportuniteiten op vlak van natuur en klimaat
detecteren
Voorzitter: raadslid Thomas Wellens
Secretariaat: milieu@berlaar.be

Commissie intergemeentelijke
samenwerking
• Waken over het beleid rond intergemeentelijke
samenwerking
• Evalueren van de huidige samenwerkingsverbanden
Voorzitter: raadslid Geert Fierens
Secretariaat: secretariaat@berlaar.be

7. HET BESTUUR
7.2 College van burgemeester en
schepenen
Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit
de burgemeester en 5 schepenen (waaronder de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst) en
wordt bijgestaan door de algemeen directeur.
Het is het uitvoerende orgaan van het gemeentebestuur en komt wekelijks bij elkaar. De vergaderingen zijn
niet openbaar.
Enerzijds heeft het college de opdracht om alle beslissingen van de gemeenteraad uit te voeren. Anderzijds zijn
er ook wettelijk een aantal bevoegdheden specifiek aan
het college toegewezen.
De schepenen worden voorgedragen door de coalitie en
verkozen verklaard in de gemeenteraad. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college.

Hieronder vind je de bevoegdheden en de contactgegevens van het schepencollege:

Burgemeester
Walter Horemans (CD&V)
Heikanthof 15
2590 Berlaar
03 410 19 09
0478 29 37 77
walter.horemans@berlaar.be
Bevoegdheden:
Algemeen beleid, Burgerzaken, Veiligheid, Politie, Brandweer, Personeel, Kerkfabriek, Kwaliteitszorg en Innovatie,
Officiële contacten, Ontvangsten, Communicatie, Ruimtelijke Ordening (tot 2021), ICT en Digitalisering (tot 2021)
Spreekuur:
• maandagavond van 18 tot 18.45 uur in de
gemeentelijke basisschool van Berlaar-Heikant
• maandagavond van 19 tot 20 uur in het
gemeentehuis in het centrum
• na telefonische afspraak in het gemeentehuis
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Eerste schepen

Vierde schepen

Jan Hendrickx (N-VA)

Ingeborg Van Hoof (CD&V)

Bevoegdheden:
Openbare Werken, Mobiliteit, Sportinfrastructuur,
Patrimonium en Evenementen

Bevoegdheden:
Leefmilieu, Dierenwelzijn, Toerisme, Cultuur en Landbouw

Schuttershof 23
2590 Berlaar
0476 80 87 05
jan.hendrickx@berlaar.be

Herfststraat 19
2590 Berlaar
0473 81 21 22
ingeborg.vanhoof@berlaar.be

Spreekuur: na telefonische afspraak
Spreekuur: na telefonische afspraak

Tweede schepen

Vijfde schepen

Stefaan Lambrechts (CD&V)

Nadine Boekaerts (N-VA)

Sollevelden 48
2590 Berlaar
0478 29 37 79
stefaan.lambrechts@berlaar.be

Schoolstraat 57
2590 Berlaar
0494 53 31 34
nadine.boekaerts@berlaar.be

Bevoegdheden:
Financiën, Senioren en Bibliotheek

Bevoegdheden:
Sociale zaken, Noord-Zuid-beleid, Gezondheid,
Sportbeleid en Individuele hulpdossiers

Spreekuur: na telefonische afspraak

Derde schepen
Suzy Put (CD&V)

Herfststraat 33
2590 Berlaar
0478 29 37 80
suzy.put@berlaar.be
Bevoegdheden:
Jeugd, Gezin, Lokale Economie (tot 2021) en Onderwijs
Spreekuur: na telefonische afspraak
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Spreekuur: na telefonische afspraak

7. HET BESTUUR
7.3 Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst (BCSD)
Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het
tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.
De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het
Decreet Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder
meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
Het BCSD bestaat uit 7 leden, gekozen via getrapte verkiezingen (door de raad voor maatschappelijk welzijn)
voor dezelfde termijn als de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn.
Het BCSD vergadert om de twee weken op dinsdagnamiddag. De zittingen zijn niet openbaar.

Voorzitter:
Nadine Boekaerts (NV-A)
nadine.boekaerts@berlaar.be

Leden:
Karolien Goris (CD&V)
karolien.goris@berlaar.be
Luc Tilemans (CD&V)
luc.tilemans@berlaar.be
Marlies Naets (Groen)

marlies.naets@berlaar.be
Maria Vervloet (NV-A)
maria.vervloet@berlaar.be
Miguel Vissers (NV-A)

miguel.vissers@berlaar.be
Claire Roothooft (kartel BHG)
claire.roothooft@berlaar.be
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7.4 Algemeen directeur

7.5 Financieel directeur

Anja Neels

Mai Vermeiren

Markt 1
2590 Berlaar
03 410 19 00
anja.neels@berlaar.be

Markt 1
2590 Berlaar
03 410 19 00
financien@berlaar.be

Bevoegdheden:

Bevoegdheden:

De algemeen directeur staat onder het gezag van het
schepencollege in voor de algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke diensten (met uitzondering van
de veiligheidskorpsen). Zij staat aan het hoofd van het
gemeentepersoneel en is rechtstreeks verantwoordelijk
voor de werking van het secretariaat en personeelsaangelegenheden. Zij ondertekent mee alle beslissingen
van college en gemeenteraad en de uitgaande brieven.
De gemeentesecretaris bereidt onder andere de dossiers voor die aan de gemeenteraad en aan het college
van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.
Ze woont de vergaderingen van gemeenteraad en schepencollege bij en maakt hiervan het verslag op. Zij maakt
in overleg met het managementteam het voorontwerp
op van onder andere:
• het organogram
• de personeelsformatie
• de rechtspositieregeling van het personeel
• de strategische nota bij het meerjarenplan
• de beleidsnota bij het budget
• de verklarende nota bij een budgetwijziging

De financieel beheerder (vroeger “gemeenteontvanger”)
heeft de leiding over de financiële dienst.
Onder de functionele leiding van de algemeen directeur
is de financieel directeur onder andere verantwoordelijk
voor:
• het opstellen van het voorontwerp van de financiële
nota bij het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, van het jaarlijkse budget, de budgetwijzigingen en interne kredietaanpassingen
• het voeren van de boekhouding, de opmaak van de
inventaris en de jaarrekening
• het thesauriebeheer
• financiële beleidsadvisering

54

INFOGIDS www.berlaar.be

Daarnaast is de financieel beheerder in volle onafhankelijkheid verantwoordelijk voor :
• de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole
van beslissingen van de gemeente met financiële implicaties
• het debiteurenbeheer

7. HET BESTUUR
7.6 Managementteam

7.7 Adviesraden

Het managementteam ondersteunt het college van burgemeester en schepenen als uitvoerend orgaan van het
gemeentebestuur. Het is de spil tussen het bestuur en
de administratie. Het managementteam ondersteunt
de gemeentelijke diensten bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Het bewaakt de
eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie,
de interne communicatie en de werking van de gemeentediensten.

Het gemeentebestuur vraagt regelmatig raad aan adviesraden uit verschillende beleidsdomeinen. Daarin zetelen deskundigen, afgevaardigden van verenigingen
of belangengroepen en geëngageerde inwoners die
samen niet-bindend advies verlenen.

De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam.

Wil je graag je bijdrage leveren aan één van de adviesraden en mee je schouders zetten onder het gemeentelijke beleid? Neem dan contact op via
secreteriaat@berlaar.be of 03 410 19 00.

Zo wordt de betrokkenheid en inspraak van burgers en
doelgroepen bij de beleidsvoorbereiding en –uitwerking
verzekerd.

• Archiefraad
• Beheersorgaan van de gemeentelijke openbare
bibliotheek
• Cultuurraad
• Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 		
(Gecoro)
• Jeugdraad
• Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)
• Lokaal overleg kinderopvang (LOK)
• Milieuraad
• Landbouwraad (enkel voor professionele land- en/of 		
tuinbouwers)
• Raad voor Ontwikkelingssamenwerking
• Seniorenraad
• Sportraad
• Zorgraad
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8.

Brandweer

9.

Legerkazerne		

10. Lokale politie
11. Andere nuttige
telefoonnummers
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8. BRANDWEER
9. LEGERKAZERNE
8. Brandweer
Dringende hulp: 112

9. Legerkazerne
Distributiecentrum Wisselstukken
Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar
Tel. 03 420 40 11

Brandweerkazerne

In de Welvaartstraat ligt het terrein van het “Distributiecentrum Wisselstukken”. Dit is een bruisende logistieke
eenheid van Defensie die instaat voor de in ontvangstname, de stockage en het beheer van 297.000 verschillende artikelen waarvan 67.000 in de aangepaste,
moderne installaties opgeslagen worden. Daarnaast
staat de eenheid ook in voor de ontvangst en de verdere verdeling van de militaire post en levert ze de regionale steun voor alle eenheden en kazernes in de
provincie Antwerpen. Deze steun omvat de domeinen
van de communicatie- en informaticasystemen, de infrastructuur en het milieu. De huidige Korpscommandant is
Kolonel Nico Hoogmartens.

Liersesteenweg 51
2590 Berlaar
Postoverste: Walter Van Rompaey
Berlaar maakt deel uit van de brandweerzone
Rivierenland.
Administratief telefoonnummer: 015 28 02 80
Dit nummer is bereikbaar van maandag tot
zaterdag van 8 tot 18 uur.
Als het algemeen noodnummer 112 overbelast zou zijn,
kan je wateroverlast en stormschade ook melden via het
zonaal administratienummer 015 280 280.
Noodnummer storm: 1722
E-mail: walter.vanrompaey@bwzr.be
Website: www.brandweerzonerivierenland.be
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10. LOKALE POLITIE

“Elke dag voor en met de burgers voor veilige en leefbare gemeenten zorgen, waarin de rechtszekerheid gewaarborgd is … Dat is onze drijfveer!”
Jan Van Asch
Eerste hoofdcommissaris van politie – korpschef van de
lokale politie Berlaar-Nijlen
Je kan de lokale politie Berlaar-Nijlen bereiken op
volgende locaties:
Contactpunt Berlaar
Schoolstraat 30, 2590 Berlaar

03 466 16 16

Openingsuren:
Elke werkdag van 9 tot 12.15 uur
Maandagavond van 17.30 tot 20 uur
Woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur
Tijdens sluitingsuren en op zaterdagen kan u zich wenden tot het hoofdcommissariaat te Nijlen, Statiestraat 11.
Alle dagen geopend van 08.00 tot 20u00, uitgezonderd
op zon- en feestdagen.
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In Berlaar zijn er vier wijkinspecteurs actief, die je kan
vinden via www.politie.be/5361.
De wijkinspecteurs zijn hét aanspreekpunt voor alle
kleine en grote problemen en ongemakken die zich in je
buurt voordoen.

10. LOKALE POLITIE
Hoofdcommissariaat Nijlen
Statiestraat 11, 2560 Nijlen
Openingsuren:
Alle dagen geopend van 08u00 tot 20u00. Uitgezonderd op zon- en feestdagen. Op zon-en feestdagen kan
u ook op volgende locaties terecht:
• Lokale politie Heist: Kloosterstraat 1 - Heist-op-denBerg (Alle dagen open van 07u00 tot 20u00)
• Lokale politie Lier: Paradeplein 1 – Lier ( 24u/24u
en 7dagen op 7 geopend)
Lokale politie Lier: Paradeplein 1 – Lier (alleen op afspraak,
die kan je maken via www.politie.be/5360)
E-mails zijn welkom op:
• pz.berlaarnijlen@police.belgium.eu
• Pz.berlaarnijlen.korpschef@police.belgium.eu”

Waarvoor kan je onder andere bij de
politie terecht?
• Klachten en aangiften
Als je het slachtoffer bent van een misdrijf, dan kan
je klacht indienen. Dit kan je doen bij de politiedienst
van je eigen gemeente, maar ook in de gemeente waar
het misdrijf gepleegd werd. Je kan ook online klacht
indienen via www.police-on-web.be voor volgende
feiten: diefstal van een fiets of bromfiets, winkeldiefstal of vandalisme.

bij de lokale politie. Je kan het aanvraagformulier ook
downloaden via
https://www.politie.be/5361/vragen/preventie/hoe-afwezigheidstoezicht-aanvragen
• Inbraakpreventieadvies
Wens je je woning of handelszaak extra te beveiligen
tegen inbraak? Voor tips of persoonlijk inbraakpreventieadvies kan je gratis en vrijblijvend terecht bij de
technopreventieve adviseurs. Een afspraak maken
kan via 03 466 16 16 of via
pz.berlaarnijlen@police.belgium.eu
• Het merken van je fiets
Wil je je fiets minder aantrekkelijk maken voor fietsdieven? Kom dan langs tijdens het vaste fietsgraveringsmoment aan het contactpunt in Berlaar (elke
eerste maandag van de maand van 9 tot 12.15 uur en
van 17.30 tot 20 uur), en laat je fiets graveren of labelen! Je kan ook een afspraak maken via 03 466 16 16.
Is je fiets toch gestolen? Doe steeds aangifte! Neem
ook een kijkje op de website www.gevonden fietsen.be
en wie weet staat je fiets er wel tussen.
• … of voor allerlei andere inlichtingen over het
Gemeentelijke Administratieve Sanctiereglement
(G.A.S.), de opleiding tot gemachtigde opzichter, je
rechten en plichten, enzovoort.

• Verlies of diefstal van een identiteitskaart
(zie ook pagina 27)

Meer info over de politiezone vind je op de website
www.pzberlaarnijlen.be

• Verlies of diefstal van een rijbewijs
(zie ook pagina 30)

Of volg de politie op facebook:
Facebook: PZBerlaarNijlen
Twitter: @LPBerlaarNijlen
Instagram: @lokalepolitieberlaarnijlen

• Aanvraag van vakantietoezicht
Als je op vakantie gaat of voor langere tijd buitenshuis bent, kan je vragen dat de lokale politie een extra
oogje in het zeil houdt op je woning. Doe de aanvraag
maximaal 3 maanden en minimaal 7 dagen voor vertrek
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11. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Hulpdiensten		
Medische spoeddienst
112 of 100
Rode Kruis ambulancevervoer en dringende hulpverlening
105
Rode Kruis Berlaar administratie en uitleendienst,
Zomerstraat 26- 2590 Berlaar
03 482 38 88
www.rodekruis.be
Brandweer noodnummer
112 of 100
Brandweer Berlaar voor niet-dringende interventies en algemene vragen
Liersesteenweg 51 - 2590 Berlaar
015 28 02 80
www.rivierenland.hulpverleningszone.be
Brandwondencentrum Antwerpen
03 217 75 95
www.brandwonden.be
Politie noodnummer
101
Lokale politie Berlaar-Nijlen, Schoolstraat 30 - 2590 Berlaar
of Statiestraat 11 - 2560 Nijlen
03 466 16 16
www.pzberlaarnijlen.be
Antigifcentrum
070 245 245
www.antigifcentrum.be
		
Wachtdiensten		
Huisartsenwachtpost Pallieterland
0900 70 212
www.hwpp.be
Huisartsenwachtpost Heist-op-den-Berg,
0900 20 002
www.wachtpostheist.be
Apotheek van wacht
0900 10 500
www.apotheek.be
Tandarts van wacht
0903 39 969
www.tandarts.be
Dierenarts van wacht
0904 56 018 www.dierenarts-van-wacht.be
		
Ziekenhuizen		
Lier: Heilig Hart Ziekenhuis, Mechelsestraat 24 - 2500 Lier
03 491 23 45
www.hhzhlier.be
Bonheiden: Imeldaziekenhuis, Imeldalaan 9 - 2820 Bonheiden
015 50 50 11
www.imelda.be
		
Thuisverpleging & familiehulp		
Arbeid en Gezondheid, Dsir. Boucherystraat 17 – 2800 Mechelen
03 285 42 63
Wit-Gele Kruis afdeling Duffel-Waver, Standplaats 9 - 2570 Duffel
015 21 98 40
www.wgkantwerpen.be
Vlaamse Beroepsvreniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen vzw
070 222 678
www.verplegingthuis.be
Familiehulp, Greesstraat 11C - 2200 Herentals
014 28 32 20
www.familiehulp.be
Landelijke Thuiszorg, Nonnenstraat 12 bus 2 - 2200 Herentals
014 86 11 60
www.landelijkethuiszorg.be
		
Ziekenfondsen		
Christelijke Mutualiteit, Markt 84 - 2590 Berlaar
03 482 18 48
www.cm.be
Liberale Mutualiteit, hoek Schoolstraat/Itegembaan - 2590 Berlaar
03 422 51 49
www.liberalemutualiteit.be
Socialistische Mutualiteit, Dorpsstraat 46 - 2590 Berlaar
03 482 11 62
www.socmut.be
Vlaams Neutraal Ziekenfonds, Dorpsstraat 22 - 2590 Berlaar
03 482 37 98
www.vnz.be
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11. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Vakbonden		
A.B.V.V., Dorpsstraat 44-46 - 2590 Berlaar
03 482 20 29 www.abvvmechelenkempen.be
A.C.L.V.B., Itegembaan 1 - 2590 Berlaar
03 422 51 49
www.aclvb.be
A.C.V., Antwerpsestraat 37, 2500 Lier
015 45 46 47
www.acv-online.be
		
Huisvesting		
Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom van Mechelen en Omstreken (KLEMO)
Lijsterstraat 3 - 2800 Mechelen
015 20 74 12
Sociaal Verhuurkantoor Onderdak,
Stationsstraat 6 - 2220 Heist-op-den-Berg
015 22 68 55
www.svkonderdak.be
Sociale Huisvestingsmaatschappij C.V. Zonnige Kempen,
Grote Markt 39 – 2260 Westerlo
014 54 19 41
www.zonnigekempen.be
Woon- & Zorgcentrum Sint-Augustinus,
Legrellestraat 39 - 2590 Berlaar
03 422 50 49
www.rvtsa-berlaar.be
Woon- & Zorgcentrum, Kloosterhof - Sollevelden 5 - 2590 Berlaar
03 216 62 00
www.kloosterhofberlaar.be

Nutsmaatschappijen		
Pidpa, Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen
0800 90 300
www.pidpa.be
Proximus, Koning Albert II-laan 27 - 1030 Brussel
0800 22 800
www.belgacom.be
Telefoonstoringen
0800 22 700
Telenet, Liersesteenweg 4 - 2800 Mechelen
015 66 66 66
www.telenet.be
Fluvius, Brusselsesteenweg 199 - 9090 Melle
www.fluvius.be
Energielijn
078 35 35 34
Defecte straatlampen
0800 6 35 35
Storingen en defecten elektriciteit en aardgas
078 35 35 00
Gasreuk
0800 65 0 65
Meldnummer (via SMS) voor doven en slechthorenden
0477 77 70 80
		
Zalen		
Ontmoetingscentrum Ballaer, Markt 27 - 2590 Berlaar
03 482 43 24
Parochiezaal Gestel, Lambertusplaats - 2590 Berlaar
03 482 33 40
Zaal Berkenhof, Misstraat 70 - 2590 Berlaar
03 482 17 64
Zaal Familia (PC Berlaar-Heikant),
0476 20 18 04
Aarschotsebaan 105-109 - 2590 Berlaar
www.parochiecentrumberlaarheikant.be
Zaal Forum, Dorpsstraat 44 - 2590 Berlaar
03 482 30 41
Zaal Kwarto, Dorpsstraat 44 - 2590 Berlaar
03 482 30 41
Zaal Rubens, Dorpsstraat 4 - 2590 Berlaar
03 482 16 05
www.feestzaalrubens.be
t Dolhuis, Legrellestraat 39 - 2590 Berlaar
03 482 31 39
Sportschuur, Heistsebaan 83 - 2590 Berlaar
03 410 19 45
www.berlaar.be
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11. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Varia		
Aids en soa-telefoon
078 15 15 15
www.aidstelefoon.be
Anonieme Alcoholisten
03 239 14 15
www.aavlaanderen.org
Belastingen, Rijksadministratief centrum,
Kruisbogenhofstraat 24 - 2500 Lier
0257 56 310
Cardstop (bankkaarten)
070 344 344
www.cardstop.be
Child Focus
116 000
www.childfocus.be
Dienstenchequeonderneming Extra Time, Dorpsstr. 84 - 2590 Berlaar 03 482 19 98
www.extratimeberlaar.be
Dierenbescherming, Slachthuis 3 - 2800 Mechelen
015 20 52 87
www.dierenasiel-mechelen.nu
Docstop (elektronische identiteitskaart)
00800 2123 2123
www.docstop.be
Druglijn
078 15 10 20
www.druglijn.be
IVAREM
0800 90 441
www.ivarem.be
Kankertelefoon
078 150 151
www.tegenkanker.be
Kind en gezin, Ballaarweg 1 - 2590 Berlaar
078 150 100
www.kindengezin.be
Kinder- en jongerentelefoon (Awel)
102
www.awel.be
Kinderland, Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning,
Ballaarweg 1 - 2590 Berlaar
03 482 10 71
www.ckg.be
Meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling
1712
www.1712.be
Postkantoor, Dorpsstraat 42A - 2590 Berlaar
022 012345
www.bpost.be
Provinciebestuur Antwerpen, Desguinlei 100 - 2018 Antwerpen
03 240 50 11
www.provincieantwerpen.be
Registratiekantoor Mechelen, Zwartzustersvest 24A,
02 574 55 30
Slachtofferhulp
03 777 58 20
www.caw.be
Tele-onthaal
106
www.tele-onthaal.be
Vlaamse overheid		
Vlaamse infolijn (algemene info)
1700
www.vlaamseinfolijn.be
Infolijn onderwijs
1700
www.ond.vlaanderen.be
Vlaamse ombudsdienst
0800 240 50 www.vlaamseombudsdienst.be
Wegentelefoon (klachten over de staat van Vlaamse gewestwegen) 0800 122 66
www.wegen.vlaanderen.be
Vredegerecht Heist-op-den-Berg,
Kerkhofstraat 2 - 2220 Heist-op-den-Berg
015 24 60 07
		
www.vredegerechtheist-op-den-berg.be
Vredegerecht Lier, Kruisbogenhofstraat 24 - 2500 Lier
03 490 08 00
Werkwinkel (Extra Time), Gemeentestraat 17A - 2560 Nijlen
03 320 89 10
www.werkwinkel.be
Zelfmoordpreventie
02 649 95 55
www.zelfmoordlijn.be
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