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Beste burgers van Berlaar,

Hopelijk hebben de appelbollen en het worstenbrood bij de start van het nieuwe jaar 
gesmaakt?  Er werden er meer dan 4000 uitgedeeld. Meer dan 1800 gezinnen tekenden in 
op dit initiatief. Een groot succes en een heerlijke manier om het jaar te starten!

Intussen ligt 2020 al een eindje achter ons. De verleiding is groot om daarbij een zucht van 
verlichting te slaken. Ik had mij het vorige jaar anders voorgesteld. Mijn agenda bevatte 
plots lege vakken. Het aantal ontmoetingen op het terrein was bedroevend laag.  Geen 
seniorenfeest, geen jubilarissen, geen buurtfeesten, geen Balder Zomer, geen kermis op 
de Hei, …

Ik hoop dat 2021 weer mag brengen wat 2020 ons heeft afgenomen!

Intussen werd er keihard gewerkt aan de opbouw en organisatie van het vaccinatiecentrum 
in CC De Mol in Lier. Jullie lieten je weer van je warmste kant zien: duizenden vrijwilligers 
en professionelen dienden zich intussen al aan om mee te helpen! Nu de o zo belangrijke 
leveringen nog afwachten …

We durven erop rekenen dat vele Berlarenaren zich zullen laten vaccineren. Het vaccin is 
veilig, gratis én de sleutel om de deuren van onze horecazaken, handelaars, familiefeestjes, 
culturele centra en festivals op termijn weer open te doen en ook open te houden. We doen 
dan ook een warme oproep! 

“We‘ll meet again”, het is dé klassieker op de begrafenissen van oudere mensen. Het soort 
begrafenissen waarvan we er dit jaar te veel gehad hebben.  Maar het is ook de belofte voor 
2021: als we elkaar weer mogen zien en vastpakken, laten we dat beter, warmer, inclusiever 
doen dan ooit tevoren! Eén ding is zeker: het mooiste uitzicht komt altijd na de zwaarste 
klim!  

Laat je alvast vaccineren, dat is het beste plan zodat het leven straks weer verder kan!

Je burgemeester,
Walter Horemans
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NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Tijdens de (digitale) gemeenteraadszitting van december en januari 
werden onder andere onderstaande zaken beslist:

Eedaflegging Willy Beullens
Tijdens de gemeenteraad van 
december legde raadslid Willy 
Beullens de eed af als schepen. Hij 
vervangt Ingeborg Van Hoof, die 
raadslid blijft.

Beullens neemt de domeinen ICT 
& Digitalisering, Lokale Economie, 
Landbouw, Leefmilieu en Dieren-
welzijn op als bevoegdheden.

Overeenkomst met ELZ 
Pallieterland en Agentschap 
Zorg en Gezondheid
In december en januari sloot de 
raad een overeenkomst af met 
Eerstelijnszone Pallieterland en het 
Agentschap Zorg en Gezondheid. De 
eerste overeenkomst stelt het lokaal 
bestuur in staat om samen met de 
eerstelijnszone het lokale contact- 
en bronopsporingsonderzoek te 
organiseren. Burgers worden op die 
manier ondersteund wanneer zij zelf 

of iemand uit hun omgeving besmet 
zou geraken met het coronavirus.

De tweede overeenkomst voorziet 
een subsidie aan de lokale besturen 
om de organisatie van contact-
onderzoek en bronopsporing 
mogelijk te maken. Er wordt 
daarbij ingezet op sensibilisering, 
quarantaine-coaching en extra 
aandacht voor kwetsbare groepen 
en personen.

Samenwerkingsovereenkomst 
Berlaar en Nijlen voor archief- 
en informatiebeheer
Om het informatie- en archiefbeheer 

zo efficiënt mogelijk te organiseren, 
sloten Berlaar en Nijlen in de 
raadszitting van januari een 
samenwerkingsovereenkomst af. 

Op die manier willen beide 
gemeenten elkaar versterken in 
deze materie en alle competenties 
of expertise bij het beschikbare 
personeel optimaal inzetten.

Volg de gemeenteraad via 
YouTube
Op de hoogte blijven van wat 
er tijdens de gemeenteraden 
besproken wordt? Volg de raden 
dan elke derde dinsdag van de 
maand live via 
www.berlaar.be/gemeenteraadlive.

  Je kan de raadszittingen  
(her)beluisteren via www.berlaar.be/ 

gemeenteraadbeluisteren.

©Kris Martlé
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GOED OM WETENGOED OM WETEN

ZITDAGEN BURGEMEESTER
Gezien de huidige maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, zullen er voorlopig geen fysieke zitdagen plaatsvinden. Je kan wel nog steeds 
bij burgemeester Walter Horemans terecht met al je vragen en kan deze in tussentijd 
telefonisch stellen (0478 29 37 77) of via mail (walter.horemans@berlaar.be).

OPGELET!

Beste lezer, de teksten van deze publicatie werden op 10 februari afgesloten. Het  
was toen nog onduidelijk wat de coronamaatregelen in het nieuwe jaar zouden 
betekenen. Dat betekent dat wat je in deze editie leest ondertussen achterhaald kan  
zijn. Hou voor een actuele stand van zaken zeker de gemeentelijke communicatie-
kanalen in het oog. Neem bij twijfel gerust contact op met de gemeentelijke diensten 
via 03 410 19 00 of info@berlaar.be.

WIST JE DAT … 
je de raadszittingen live online kan volgen? Elke derde dinsdag van de maand (uitgezonderd in juli en 
augustus) vinden in het gemeentehuis de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn plaats. De vergaderingen zijn openbaar en online te volgen via de gemeentelijke website. 

Door de opgelegde maatregelen in verband met het coronavirus zien de zittingen er even anders uit. De leden van de 
gemeenteraad zullen namelijk niet fysiek aanwezig zijn, maar nemen van thuis uit deel aan de zitting. 

Ook jij kan nog steeds deelnemen aan de zitting. De 
live streaming biedt je van thuis uit de mogelijkheid op 
het moment zelf de sfeer op te snuiven in de virtuele 
gemeenteraadzaal. 

(Her)beluister de zitting 
Surf naar www.berlaar.be/gemeentraadbeluisteren en 
kies voor ‘Webcast’. Daar kan je de openbare zittingen 
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn (her)beluisteren. De audio van de vergadering 
wordt namelijk opgenomen en meteen na de zitting 
online gepubliceerd. Vanaf de dag na de raadszitting 
kan je alles ook punt per punt herbeluisteren.

AANWERVINGEN
Debby Geens werd aangeworven als halftijds begeleider 
buitenschoolse kinderopvang met een contract van 
onbepaalde duur vanaf 7 oktober 2020.

Isha Van Mol werd aangeworven als maatschappelijk 
werker met een contract van bepaalde duur van 6 
maanden.
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten
12.11.2020 Mads Henderickx
11.12.2020 Elise Van Garsse

14.12.2020 Otis Ulusan
1.1.2021 Rube Hermans

Overlijdens
22.11.2020 Frans Vertommen
28.11.2020 Guillaume Schuerwegen
2.12.2020 Roger Bastiaens
1.1.2021 Oud-Burgemeester André Martens

7.1.2021 Frank De Smedt
9.1.2021 Denis Storms
11.1.2021 Ivonne Lemmens

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

• maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)

LIJST VAN GEZWORENEN 
Om de 4 jaar maakt de gemeente een lijst van gezworenen op voor het Hof van Assisen. Iedereen die op 
deze lijst staat kan de volgende 4 jaar opgeroepen worden als jurylid bij het Hof van Assisen. 

Hoe wordt de lijst opgemaakt?
Op 18 januari heeft de burgemeester, bijgestaan door 
twee schepenen, twee willekeurige nummers getrokken. 
Deze nummers vormen samen het getal 34. Alle 
personen tussen 28 en 65 jaar oud die bij de laatste 
verkiezingen een kiesnummer eindigend op 34 hadden 
worden opgenomen op de voorbereidende lijst van 
gezworenen.

Je komt hiervoor in aanmerking als je:
• ingeschreven bent op de kiezerslijst van de 

laatste verkiezingen in Berlaar;
• niet ontzet bent uit het kiesrecht;
• tussen 28 en 65 jaar oud bent;
• kan lezen en schrijven;
• de taal begrijpt die tijdens het assisenproces 

gebruikt wordt.

Kandidaat-juryleden zullen per post een witte kaart 
ontvangen die ze ingevuld en ondertekend moeten 
terugbezorgen aan het lokaal bestuur. Ook de personen 
die de kaart niet invullen worden opgenomen op de lijst. 

Wat als je uitgeloot bent? 
Alle gemeentelijke lijsten worden samengevoegd 

tot 1 provinciale lijst waaruit de komende 4 jaar de 
juryleden voor het Hof van Assisen gekozen worden. 
Voor de start van elke Assisenproces worden minstens 
60 potentiële juryleden opgeroepen, waarvan er 
uiteindelijk 12 effectieve en enkele plaatsvervangende 
juryleden gekozen worden. Dus zelfs voor de personen 
opgenomen op onze lijst van gezworenen is de kans 
klein dat zij effectief in een jury moeten zetelen. 

Meer weten?
03 410 19 00 of burgerzaken@berlaar.be  

Maak een afspraak! 
Onze diensten werken uitsluitend op afspraak. Om er één te maken, neem je contact op met de onthaalmedewerkers. 
Dat kan telefonisch via 03 410 19 00 of via mail (info@berlaar.be). Vermeld bij je aanvraag duidelijk je naam, 
je telefoonnummer en waarover je afspraak gaat. Let op: je moet je afspraak minstens drie werkdagen vooraf 
aanvragen. 

NIEUW: Boek online een afspraak
Voortaan kan je zelf online een afspraak inplannen bij het onthaal, de dienst Burgerzaken of de Sociale dienst, 
waardoor je niet meer hoeft te bellen of mailen naar onze medewerkers. Hoe dat in z’n werk gaat, lees je op pagina 6.
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BOEK ZELF JE AFSPRAAK BIJ DE 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN 
Sinds maart vorig jaar werken de gemeentelijke administratieve diensten uitsluitend op afspraak. Tot nu 
kon je er één maken door te bellen of mailen, maar sinds 1 februari kan je ook zélf een afspraak boeken bij 
het onthaal, de dienst Burgerzaken en de Sociale dienst.

Om zowel de eigen medewerkers als de burgers te beschermen en de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, 
worden bezoeken aan de gemeentelijke diensten intussen al enige tijd beperkt. Dat betekent dat onze diensten alleen 
nog maar op afspraak werken en je niet langer spontaan kan langskomen.
 
Omdat de diensten nog slechts minimaal bezet zijn, kan het bovendien voorkomen dat de wachttijden aan de telefoon 
oplopen. Dat kan je vermijden door zelf online een afspraak in te plannen via www.berlaar.be/webloket of de startpagina 
van de gemeentelijke website. Onze medewerkers kunnen je zo sneller en efficiënter helpen.

Let wel: het afsprakensysteem zit nog in een testfase, wat wil zeggen dat je deze wijze nog niet voor alle producten 
kan toepassen. Later zal het aanbod verder uitbreiden. 

Waarvoor kan ik een afspraak boeken?

Bij onze onthaalmedewerkers kan je momenteel al 
online een afspraak inplannen voor:
• het bekomen van een reistoelating,
• afhalen van rijbewijzen en reispaspoorten,
• de aankoop van vuilniszakken, rookmelders en 

Berlaarbons.

Bij de dienst Burgerzaken kan je afspraken 
vastleggen voor:
• de aanvraag van een Belgische identiteitskaart, 
• aanvraag en afhaling van een kids-ID, 
• een adreswijziging op de identiteitskaart (na 

woonstcontrole),
• de aanvraag van een rijbewijs. 

Bij de Sociale dienst kan je digitaal een afspraak 
maken voor:
• een nieuwe aanvraag leefloon, 
• een huurwaarborg, 
• een parkeerkaart,
• een aanvraag van het zorgbudget. 

Afspraak gemaakt? Let er dan zeker op dat je die 
dag de nodige documenten meebrengt! Wanneer 
dit niet het geval is, kan het zijn dat je een nieuwe 
afspraak moet maken.

Wie niet vertrouwd is met computers kan uiteraard 
nog steeds telefonisch een afspraak maken via 
03 410 19 00. Onze onthaalmedewerkers helpen je 
graag verder en verbinden je, indien nodig, door met 
de juiste dienst. Ook wanneer het product waarvoor je een afspraak wil maken nog niet in het systeem beschikbaar is, 
kan je bellen naar bovengenoemd telefoonnummer of mailen naar info@berlaar.be.

Tip! Sinds vorig jaar kan je heel wat documenten ook online aanvragen via het webloket, de gevraagde documenten 
belanden dan rechtstreeks in jouw mailbox. Afhankelijk van het product moet je voor verdere afhandeling wel nog 
langskomen in het gemeentehuis en dus een afspraak maken.

Meer weten?
www.berlaar.be/webloket - www.berlaar.be/afspraak
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EREBURGEMEESTER 
ANDRÉ MARTENS 
OVERLEDEN
Ereburgemeester André Martens is op vrijdag 1 januari 
op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was burgemeester in 
Berlaar van 1995 tot en met 2006.

Martens was een voormalig wiskundeleraar en startte zijn late 
politieke carrière in 1995 bij de toenmalige CVP. Hij was een 
bruggenbouwer en probeerde de banden tussen verschillende 
partijen op die manier te verbeteren.

Tijdens zijn twee legislaturen realiseerde hij onder meer 
de restauratie van de kerk van Gestel, de heraanleg en de 
rioleringswerken van de Misstraat, Itegembaan (deel I) en 
Sollevelden. Ook de plannen voor de uitbreiding van de vroegere 
bibliotheek stonden op zijn agenda. Martens loodste Berlaar 
door financieel moeilijke wateren en hakte belangrijke knopen 
door in het dossier rond de Doelvelden.

In 2007 werd hij opgevolgd door de huidige burgemeester. Hij is 
de politieke besluitvorming wel steeds blijven volgen.

Berlaar verliest een zacht, vriendelijk en verstandig persoon. Het lokaal bestuur wenst zijn familie, zijn drie kinderen en 
tal van kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies.

BEWONERSAANTAL STIJGT VOOR 
TWEEËNDERTIGSTE JAAR OP RIJ
Berlaar sloot 2020 af met 11 708 inwoners. Dat zijn er 50 meer dan in 2019. Onze gemeente kent daardoor 
al 32 jaar een stijgende evolutie in bewonersaantal.

Er waren in 2020 meer geboorten dan in 2019 (4 geboorten meer). Het aantal aankomsten (bewoners die naar Berlaar 
verhuisden) is dan weer lager: waar dat in 2019 nog 755 mensen waren, waren dat er in 2020 slechts 624. Die daling 
geldt helaas niet voor de overlijdens. Dat cijfer stijgt van 107 naar 126. 

Dit jaar verhuisden er minder inwoners vanuit Berlaar naar een andere gemeente of stad. Het bevolkingscijfer steeg 
daardoor afgelopen jaar alsnog tot 11 708 inwoners. De cijfers bevestigen de trend van de afgelopen jaren dat het 
aangenaam wonen is in Berlaar. Ons bevolkingscijfer is sinds 1988 namelijk elk jaar gestegen.

Er stapten afgelopen jaar 38 koppels in het huwelijksbootje, 11 minder dan in 2019. Het aantal echtscheidingen daalde 
van 25 naar 14.

 Mannen Vrouwen Totaal
Geboorten 70 44 114
Aankomsten 313 311 624
Totaal inschrijvingen 383 355 738

Overlijdens 73 53 126
Vertrekkers 281 284 565
Totaal afvoeringen 354 337 691
 

Bevolking op 31.12.2019 5 780 5 878 11 658

Bevolking op 31.12.2020 5 808 5 900 11 708
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VILLAVIP BERLAAR OFFICIEEL GEOPEND
Vorige maand namen maar liefst 7 bewoners hun intrek in het Berlaarhof, dat op zaterdag 30 januari 
officieel werd omgedoopt tot VillaVip Berlaar. Samen met het zorgkoppel Gitte Van Hove en Tom Bouwen 
zullen zij er een nieuwe thuis vinden.

Op 1 februari 2021 rolde VillaVip Berlaar de rode loper 
uit voor Margo, Koen, Yves, Martijn, Andreas, Julie en 
Valerie. Gitte en Tom mochten hen, samen met hun 
zonen Giel en Cas, verwelkomen in hun nieuwe, warme 
thuis. De bewoners hebben allemaal een eigen kamer 
en kijken ernaar uit om hun vleugels bij hen uit te slaan. 

Een unieke woning met prachtig zicht op park
Er werd hard gewerkt om van het historische pand een 
warme thuis te maken. “Met behoud van zoveel mogelijk 
bestaande structuren werd het Berlaarhof opgesplitst in 
een zorgwoning (links) en een zorgkoppelwoning (rechts), 
welke over de verschillende verdiepingen van het pand 
in elkaar zijn verweven”, zegt Tom. “De zorgwoning 
bestaat uit een majestueuze inkomhal en een grote 
keuken in de voormalige living. Het voormalige salon met aansluitende ruimte werd helemaal opengetrokken tot een 
ruime leefruimte met hobbyhoek en een prachtig zicht op het park. Verdeeld over de verschillende verdiepingen 
werden er tien kamers ingericht en vier ruime moderne badkamers voorzien.”

De renovatiewerken van het Berlaarhof namen ruim een jaar in beslag en brachten onvoorziene uitdagingen met zich 
mee, maar nu kunnen Gitte en Tom samen met hun gezin en de bewoners aan hun avontuur starten.

Een echte thuis
De bewoners van VillaVip Berlaar kunnen er leven volgens hun eigen ritme, interesses en passies. Samen met Gitte 
en Tom bouwen ze er verder aan een gezellige thuis, waar persoonlijke aandacht en liefde centraal staan. In de grote 
keuken zal er dagelijks vers gekookt worden, ‘s avonds kruipt iedereen op de bank om gezellig samen een film te kijken 
of wordt er tijd gemaakt voor een leuke avondactiviteit. Iedere bewoner beschikt verder over een ruime kamer met een 
zithoek om zich even terug te kunnen trekken.

Burgemeester Walter Horemans overhandigde de originele 
sleutel van het Berlaarhof aan Margo, de eerste bewoonster van 
VillaVip Berlaar.
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VillaVip Berlaar ligt bovendien op wandelafstand van 
het centrum van de gemeente, zodat de bewoners 
écht deel gaan uitmaken van de lokale samenleving. 
“Het doet deugd om hartverwarmende en inspirerende 
reacties te krijgen van de inwoners van Berlaar. Berlaar 
is een warme gemeente!”, aldus Gitte en Tom. 

Maak deel uit van de VillaVip-familie
Tom en Gitte zijn nog op zoek naar toffe vrijwilligers met tijd en goesting die een handje willen toesteken.

• Heb jij wandel- of fietsbenen?
• Heb je graag gezelschap bij het uitlaten van je (vriendelijke) hond?
• Speel je toneel en wil je eens iets voorbereiden met de bewoners?
• Heb je groene vingers en wil je samen tuinieren?
• Ben je muzikaal en wil je ons af en toe eens verrassen met een optreden of samen met ons muziek maken?
• Of heb je misschien zelf een leuk voorstel?

Aarzel dan niet om Gitte en Tom te contacteren via 0476 45 30 19 of berlaar@villavip.be.

  We gaan samen op zoek 
naar bewondering en zingeving 
in de authentieke en groene 
omgeving van Berlaarhof.

KEN JIJ DE VERNIEUWDE EID AL?
Moet je binnenkort een (nieuwe) identiteitskaart aanvragen? Dan registreert een medewerker van 
Bugerzaken voortaan ook je vingerafdrukken op de chip van je kaart. De toevoeging van je vingerafdrukken 
is een extra bescherming tegen identiteitsfraude. En dat is belangrijk, want criminelen maken bijvoorbeeld 
vaak gebruik van valse identiteitsdocumenten.

Onze wereld digitaliseert en je eID evolueert mee. Wie 
een nieuwe eID aanvraagt, zal merken dat die er lichtjes 
anders uitziet. De vernieuwde eID volgt namelijk de 
Europese richtlijnen, waardoor er onder andere extra 
bescherming is ingebouwd tegen identiteitsfraude. 
Zo maakt een geperforeerde foto in combinatie met je 
vingerafdrukken het nu nog moeilijker om de kaart te 
vervalsen.

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?
• Je foto staat links in plaats van rechts.
• Lichtere kleuren.
• De contactchip is verhuisd naar de achterkant. 

Vergeet je kaart dus niet om te draaien als je hem in 
de kaartlezer steekt.

• Naast de contactchip staat een geperforeerd beeld 
van je foto.

• De RFID-chip met je vingerafdrukken. Deze chip 
is enkel leesbaar voor bevoegde instanties en 
onzichtbaar voor het blote oog. De vingerafdrukken 
zijn dus niet zichtbaar op de buitenkant van de kaart.

Wanneer krijg ik een vernieuwde eID?
De eID’s worden geleidelijk aan vernieuwd. Je 
identiteitskaart blijft dus gewoon geldig tot de uiterste 

geldigheidsdatum. Enkele maanden voor je kaart vervalt, 
krijg je een oproepingsbrief van de gemeente.

Meer weten? 
www.berlaar.be/eid 



10  I  De Kiosk - maart - april 2021

VEILIGHEIDSMAATREGELEN VANAF 5 FEBRUARI
Kappers 
Vanaf zaterdag 13 februari komt er een gefaseerde 
heropening van de niet-medische contactberoepen. 
Kappers hebben hun activiteiten hervat op zaterdag 
13 februari. Andere niet-medische contactberoepen, 
zoals bijvoorbeeld schoonheids-, massage- en 
nagelsalons, kunnen vanaf 1 maart opnieuw aan de 
slag

Vakantiehuizen in vakantieparken, 
bungalowparken en campings
Vakantiehuizen in vakantieparken, bungalowparken 
en campings hebben sinds 8 februari hun activiteiten 
hervat onder dezelfde beperkende voorwaarden als 
andere logiesvormen. Dit betekent onder meer dat 
zij hun restaurants, drankgelegenheden en andere 

gemeenschappelijke faciliteiten gesloten moeten 
houden.

Buitenactiviteiten in dierenparken
Dierentuinen zijn sinds 13 februari weer open en dit 
volgens dezelfde regels als de natuurparken. Dat 
betekent onder meer dat enkel buitenactiviteiten zijn 
toegelaten en er strikte toegangscontrole plaatsvindt.

Immo
Huisbezoeken in het kader van immo-activiteiten door 
professionele makelaars zijn opnieuw toegelaten.
Het eerstvolgende Overlegcomité stond gepland op 
vrijdag 26 februari 2021. Daarom kan wat je hierboven 
kan lezen inmiddels gedateerd zijn.

SAMEN TEGEN CORONA

BERLAAR START MET 
QUARANTAINECONTROLE
Eén van de cruciale middelen om het aantal besmettingen 
te beperken, is de quarantainemaatregel. De naleving 
van die maatregel wordt streng gecontroleerd.In 
volgende situaties moet je verplicht in quarantaine::

• Je testte positief op het coronavirus en bent dus 
besmet.

• Je kwam mogelijk in contact met een besmet 
persoon. Je bent dan een hoog risicocontact 
waarbij het risico reëel is dat je ook besmet bent 
en het virus kan overdragen.

• Je verbleef meer dan 48 uur in een rode zone 
(buitenland). Bij je terugkeer naar België moet je 
dan verplicht in quarantaine.

Een verplichte quarantaine betekent dat je jezelf moet 
laten testen op het coronavirus en daarna in je eigen 
woning blijft (je mag jezelf niet meer verplaatsen, ook 
niet om te gaan werken). Pas bij een negatieve test op 
de 7de dag van je quarantaine mag je de quarantaine 
stoppen, maar blijf ook dan minstens nog een week 
waakzaam.

Opvolging 
De quarantainemaatregel moet het risico dat je andere 
personen kan besmetten zo klein mogelijk houden. En 
net daarom is de maatregel zo cruciaal om potentiële 
uitbraken te vermijden.
De naleving van een quarantaine zal daarom streng 
gecontroleerd worden. Wie de regel niet naleeft, kan 
een straf of een boete krijgen. De controle gebeurt door 
de lokale politie (Berlaar-Nijlen). Zij ontvangen daarvoor 

de nodige informatie via de burgemeester op basis 
van het protocol rond quarantainehandhaving dat 
daarvoor werd afgesloten met het Agentschap Zorg & 
Gezondheid.

Contactonderzoek
Wanneer je besmet geraakt, een besmet persoon 
je opgeeft als hoog risicocontact of je langer dan 
48 uur in het buitenland verbleef, krijg je een lokale 
contactonderzoeker aan de lijn. Die voert niet de 
controle op je quarantaine uit, maar is er om situaties 
in onze gemeente in kaart te brengen en vooral om je 
te begeleiden en te informeren over welke stappen je 
moet ondernemen. We vragen graag om je medewerking 
tijdens deze gesprekken, alleen zo kunnen we uitbraken 
op ons grondgebied beheersen.

Meer weten?
www.info-coronavirus.be 
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LAAT JE VACCINEREN: HET BESTE PLAN 
ZODAT HET LEVEN WEER STARTEN KAN
Corona zette alles op pauze, we willen graag allemaal weer vooruit. Daarom is ons land gestart met 
vaccineren. Met vaccinatie voorkom je dat je ernstig ziek wordt, draag je bij bij aan de groepsimmuniteit 
en help je mee de verspreiding van het virus te stoppen. Je laten vaccineren is dus ontzettend belangrijk. 
Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. 

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden 
je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, naar een concert of het voetbal-
stadion. Hoe meer mensen zich laten vaccineren tegen COVID-19, hoe beter. Vaccinatie is de beste bescherming tegen 
het coronavirus en de grootste garantie dat we opnieuw volop van het leven kunnen genieten.

Omdat er op dit moment nog niet voldoende vaccins voorradig zijn om iedereen tegelijk te vaccineren, verloopt 
het vaccinatieproces in fases. In januari kregen bewoners en personeel van woonzorgcentra de eerste vaccins 
toegediend, meteen gevolgd door ziekenhuispersoneel. Huisartsen, bewoners en personeel van andere collectieve 
zorgvoorzieningen worden vanaf februari gevaccineerd. Vanaf maart start de vaccinatie van 65-plussers en 
risicopatiënten. Vanaf april komen de mensen met een essentieel beroep aan bod, de rest van de bevolking (18+) mag 
vanaf juni op een vaccin rekenen.

Vaccinatiecentrum Pallieterland
De vijf gemeenten binnen de Eerstelijnszone 
Pallieterland (Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst) 
besloten het vaccinatiecentrum voor onze zone in te 
richten in CC De Mol in Lier (Aarschotsesteenweg 3, 
2500 Lier). Er werd gekozen voor een centrale ligging, 
die vlot bereikbaar is.

De ingang van het vaccinatiecentrum is dezelfde 
als de ingang van CC De Mol. Er wordt een wandel-
parcours aangeduid voor voetgangers, er zijn extra 
fietsenstallingen voorzien voor wie met de fiets komt 
en er is voldoende plek om de auto te parkeren. 
Parkeren voor de ingang is mogelijk voor personen 
met een handicap. Mindermobielenvervoer en taxi’s 
kunnen halt houden voor de ingang om mensen af 
te zetten. In de buurt van het centrum stoppen ook 
verschillende buslijnen van De Lijn. 

Kom je naar je afspraak voor het vaccin, vergeet dan niet je eID en uitnodiging mee te brengen. Een mondmasker is 
verplicht. Aan de ingang van het vaccinatiecentrum staan medewerkers om je verder wegwijs te maken. Belangrijk 
daarbij: kom zeker niet te laat, maar ook niet veel te vroeg. Zo help je mee te vermijden dat er te veel mensen 
tegelijkertijd zich aanmelden.

Hoe zal jouw vaccinatie verlopen? 
In elk vaccinatiecentrum zijn er meerdere vaccinatielijnen, vaccinatiecentrum Pallieterland kent er vijf. In elke 
vaccinatielijn wordt één type vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur. 

Een vaccinatielijn kan je vergelijken met een lopende band:
 › Je komt binnen bij het onthaal. Een onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens en brengt je naar de 

administratieve ruimte. 
 › In de administratieve ruimte geeft de medewerker je info over het vaccin en overlopen jullie je medische 

voorgeschiedenis en gezondheidstoestand. Je krijgt er ook een afspraak voor de tweede inenting. 
 › Daarna ga je naar de vaccinatieruimte waar een verpleegkundige je vaccineert. 
 › Na de vaccinatie mag je een kwartiertje rusten in de wachtruimte. Er is een medewerker in de buurt om stoelen 

te ontsmetten en om eventuele bijwerkingen te signaleren.

Meer weten over het vaccinatiecentrum?
www.vaccinatiecentrumpallieterland.be, vaccinatiecentrum@lier.be 
of 03 8000 410 (maandag - vrijdag van 9 - 12.30 uur en maandag - donderdag van 14 - 16 uur). 
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VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET VACCIN
Je zit waarschijnlijk met heel wat vragen over de vaccinatie. Hieronder vind je antwoorden op de meest 
gestelde vragen. 

Waarom is het belangrijk om je te laten 
vaccineren?
Je laten vaccineren, voorkomt dat je (opnieuw) COVID-19 
krijgt. Bovendien bescherm je zo niet alleen  jezelf, maar 
ook je familie, collega’s, vrienden en de kwetsbaren in je 
omgeving. Want pas als meer dan 70% van de bevolking 
gevaccineerd is, bereiken we groepsimmuniteit.

Je laten vaccineren is eenvoudig, gratis en duurt maar 
even. Het is een kleine moeite, maar een erg belangrijke 
daad. Door zoveel mogelijk mensen te vaccineren, 
kunnen we de strenge coronamaatregelen geleidelijk 
aan versoepelen, opnieuw samenzijn, onze geliefden 
omhelzen en ons leven weer oppakken.

Wanneer kan je je laten vaccineren?
De volgorde van vaccineren in ons land is niet lukraak 
bepaald, maar gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 
De snelheid van de productie en distributie van de 
vaccins laten niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. 
Daarom werden een aantal prioritaire groepen bepaald. 
De meest kwetsbare bevolkingsgroepen eerst, gevolgd 
door de essentiële beroepen en daarna de rest van de 
volwassen bevolking.

Is het vaccin wel veilig?
De ontwikkeling van het coronavaccin kreeg wereldwijd 
de hoogste prioriteit. De administratieve procedure 
is verkort, maar alle veiligheidsstappen zijn gezet. Elk 
vaccin is uitgebreid getest bij een grote groep mensen. 
Ook oudere mensen en kwetsbare personen zaten in die 
testgroep.
Alle vaccins doorlopen een uiterst strenge goedkeurings-

procedure voor gebruik. De Europese goedkeuring 
garandeert dat het stuk voor stuk betrouwbare vaccins 
zijn. Een studie van de Universiteit Antwerpen wijst uit 
dat de Vlaming veel vertrouwen heeft in de effectiviteit 
van de vaccins. 85% is hoopvol over de toekomstige 
vaccins en 83% ziet vaccineren als een doeltreffende 
strategie tegen COVID-19.

Hoe werkt het vaccin tegen COVID-19? 
Het vaccin stimuleert je immuunsysteem waardoor je 
lichaam antistoffen aanmaakt. Als je nadien met het virus 
in contact komt, herkent je lichaam het en beschermen de 
antistoffen je. Vergelijk het met een veilig en comfortabel 
harnas dat je beschermt tegen schadelijke indringers van 
buitenaf. 

Welke bescherming biedt het vaccin? 
Studies waarbij meer dan 40 000 vrijwilligers gevaccineerd 
werden, wijzen uit dat de eerste vaccins die we in ons 
land toedienen een zeer goede bescherming bieden. 

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? 
Nee, want dat zou het vaccinatieproces alleen maar 
vertragen. Alle vaccins zijn goedgekeurd door het 
Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Ze zijn dus 
allemaal veilig en werkzaam. 

Hoeveel dosissen moet ik krijgen? 
Dit hangt af van welk vaccin je toegediend krijgt. Van de 
meeste vaccins heb je twee dosissen nodig, die met een 
tussentijd van drie tot vier weken toegediend worden. 
Om goed en langdurig beschermd te zijn, is het belangrijk 
dat je beide dosissen ontvangt. 
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Hoe wordt het vaccin toegediend? 
Je krijgt een injectie in de bovenarm. De vaccinatie neemt 
maar enkele minuten in beslag. 

Zijn er bijwerkingen? 
Dat kan, maar de meerderheid van de bijwerkingen zijn 
mild en gaan spontaan over, zoals een rode zwelling op 
de injectieplaats, lichte koorts of vermoeidheid. Ernstige 
bijwerkingen zoals een allergische reactie zijn zeldzaam. 
Dergelijke reacties treden op tussen vijf en tien minuten 
nadat het vaccin is toegediend. Daarom wordt er 
gevraagd om minstens vijftien minuten na de vaccinatie 
te blijven, zodat je goed opgevolgd wordt.

Als ik ziek ben, kan ik me dan laten vaccineren? 
Als je milde symptomen hebt, kun je je laten vaccineren. 
Als je echt ziek bent of meer dan 38,5°C koorts hebt, 
wordt de vaccinatie enkele dagen uitgesteld tot je je weer 
beter voelt. Vraag zeker raad aan je huisarts of aan het 
verzorgend personeel als je twijfelt.

Moet ik me nog laten vaccineren als ik al COVID-19 
heb gehad? 
Ja, vaccinatie blijft belangrijk. Ook als je eerder al besmet 
was met COVID-19, kun je opnieuw besmet raken en 
ernstig ziek worden. Een vaccin beschermt je daartegen. 

FABELS EN FEITEN
Het is goed mogelijk dat je zelf op zoek gaat naar informatie over het vaccin en de vaccinatie. Maar let op, want bij die 
zoektocht kan je info tegenkomen die niet klopt. We zetten daarom de grootste misvattingen over het coronavaccin 
op een rijtje:

Meer weten?
Kijk voor meer info op laatjevaccineren.be of vraag je huisarts meer uitleg over de voordelen van vaccinatie.

FOUT FEIT

Van het COVID-19-vaccin kun je COVID-19 krijgen. Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen en kan 
nooit COVID-19 veroorzaken.

Ik ben gezond en heb dus geen vaccin nodig. Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan het 
doorgeven aan andere mensen, ook zonder zelf symptomen 
te hebben. Ook gezonde sportieve mensen kunnen op 
intensieve zorg belanden.

Ik heb nog geen COVID-19 gehad en zal het dus 
waarschijnlijk niet krijgen.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan het 
doorgeven aan andere mensen, ook zonder zelf symptomen 
te hebben.

Ik behoor niet tot een risicogroep. Ik hoef me dus niet te 
laten vaccineren.

Iedereen kan ernstig ziek worden van COVID-19 en 
langdurige klachten oplopen, ook gezonde jonge mensen. 
Als je gevaccineerd bent, zal je ook minder snel andere 
mensen besmetten. Als meer dan 70% van de Belgen zich 
laat vaccineren, ontstaat er bovendien groepsimmuniteit. 
Dat wil zeggen dat een voldoende grote groep mensen 
weerstand heeft opgebouwd tegen het virus, waardoor het 
niet meer of nog maar zeer moeilijk kan circuleren.

Het vaccin is niet veilig. Het vaccin werd uitgebreid onderzocht en is heel veilig. In 
de fase 3-studies werden meer vrijwilligers ingesloten dan 
in de meeste andere vaccinstudies. De meest voorkomende 
klacht na COVID-19-vaccinatie is pijn op de plaats van 
injectie. Algemene klachten zijn hoofdpijn, koorts of 
spierpijn. Die klachten duren één tot twee dagen en zijn 
gemakkelijk te verhelpen met een koortswerend middel of 
een pijnstiller.

Het vaccin werkt niet, ik krijg er toch nog COVID-19 van. Het COVID-19-vaccin is de beste manier om je te 
beschermen tegen de ziekte. Bij gezonde volwassenen is 
het zelfs meer dan 90% doeltreffend in de preventie van 
COVID-19.
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BLIJF DE MAATREGELEN VOLGEN
Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen. Pas wanneer 
er genoeg mensen gevaccineerd en beschermd zijn tegen het virus, kunnen we de maatregelen loslaten.

JEUGD & ONDERWIJS

KOM MEE BUITEN SPELEN TIJDENS DE 
BUITENSPEELDAG
Op woensdag 21 april neemt Berlaar weer deel aan de Buitenspeeldag. Reserveer dus alvast de woensdag 
na de paasvakantie om weer een keertje heerlijk buiten te gaan spelen.

Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Al voor de 14de keer op rij kan je een hele woensdagnamiddag buiten ravotten en 
sporten. Op televisie is er alleszins niets te zien, die gaan een hele namiddag op zwart. Je hebt dus geen enkel excuus 
om die dag binnen te blijven!

Ook Berlaar doet opnieuw mee. Dit jaar ziet de Buitenspeeldag er wel een beetje anders uit. Wat je precies mag 
verwachten, is nog een verrassing en verneem je in één van de volgende edities van Den Balder en op de gemeentelijke 
website.

Meer weten? 
Dienst Vrije Tijd – vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00

VOLG DE VACCINATIES IN ONS LAND VIA DE 
VACCINATIETELLER
Het aantal gevaccineerde Vlamingen groeit élke dag. Alle toegediende vaccins worden in het hele land geregistreerd 
in “Vaccinnet”. Dit is een Vlaams registratiesysteem voor vaccins dat al bestond voor de COVID-19-vaccinaties. Dit 
systeem werd uitgebreid zodat ook de andere regio’s in ons land er gebruik van kunnen maken.

Elk vaccin dat wordt toegediend, moet door de persoon die het vaccin heeft toegediend of in diens opdracht 
geregistreerd worden in Vaccinnet. De registraties in Vaccinnet zijn zo de officiële bron voor het aantal vaccins dat 
in Vlaanderen en de rest van het land zijn toegediend.

Volg je de cijfers graag op de voet? De vaccinatieteller op www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller toont je elke 
dag hoeveel mensen in Vlaanderen intussen gevaccineerd zijn met 1 of 2 dosissen van een COVID-19-vaccin.
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FIETSBIEB BERLAAR-NIJLEN ZOEKT 
VRIJWILLIGERS
Stel je voor: een bibliotheek zonder boeken … maar met fietsen? Het kan! De Fietsbieb geeft gezinnen met 
jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen tegen een lage prijs.

Een kind ontgroeit zijn fietsje bijzonder snel en de 
druk om regelmatig met een andere tweewieler uit te 
pakken neemt soms sneller toe dan de portemonnee 
kan volgen. De Fietsbieb werd in het leven geroepen om 
een budgetvriendelijk alternatief te kunnen aanbieden. 
Tweedehands, maar tiptop in orde!

Hoe werkt de Fietsbieb?
De Fietsbieb zet tweedehands kinderfietsen (voor 
kinderen tot 12 jaar) op punt zodat je ze vervolgens 
tegen een vriendenprijsje kunt gebruiken. Voor 20 
euro fietsgeld en een waarborg van 20 euro, mag je 
één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Zo word je een 
fietsbieber en krijg je toegang tot leuke extra’s.

Tijdens dat jaar mag je die fiets bovendien inruilen voor 
een groter exemplaar of voor een ander model uit het 
aanbod. Wil je meerdere fietsjes gebruiken, dan kan dat: 
je betaalt per fiets het fietsgeld en de waarborg. Wie 
een kinderfiets in goede staat aan de fietsbieb schenkt, 
krijgt 1 jaar fietsgeld in ruil.

De fiets staat tiptop in orde als je ze begint te gebruiken. 
Tijdens het gebruik sta je uiteraard zelf in voor het 
onderhoud en eventuele herstellingen.

Je kunt een fiets kiezen in het nieuwe uitleenpunt in 
Nijlen. Naar dit uitleenpunt breng je de fiets na één jaar 
ook terug, waarna je kan kiezen om ook het volgende jaar 
fietsbieber te blijven en opnieuw fietsgeld te betalen.

Versterk jij ons vrijwilligerspeloton?
Om de Fietsbieb Berlaar-Nijlen vlot te doen bollen, zijn 
we nog op zoek naar vrijwilligers. Wil je kinderen en hun 
ouders helpen bij de keuze van een kinderfietsje? Wil je 
mee zorgen voor een ruim aanbod aan veilige fietsjes of 
help je ze graag repareren?
Misschien lijkt het je iets om de fietsbieb mee te promoten, 
heb je creatieve ideeën of wil je op een andere manier 
graag meewerken? Dan ben jij de geknipte vrijwilliger 
voor de gloednieuwe Fietsbieb Berlaar-Nijlen!

De Fietsbieb is 2 uur per maand open, wat betekent dat 
jouw engagement voor de Fietsbieb niet te veel van je 
tijd opslorpt. Het uitleenpunt van de Fietsbieb draait 
volledig op vrijwilligers en zal in het voorjaar gevestigd 
worden in het gloednieuwe buurtpunt Elckerlyc, 
Kerkeblokken 3 in Nijlen. De exacte openingsdatum 
wordt in samenspraak met de vrijwilligers vastgelegd. 
Hou dus zeker de gemeentelijke kanalen in de gaten.

Interesse?
Neem dan contact op met Bart Wynants van het regionaal 
secretariaat Fietsbieb Kempen. Dit kan telefonisch op de 
nummers 014 40 31 62 en 0475 85 62 29 of per e-mail via 
regio.kempen@fietsbieb.be.

Meer weten? 
www.berlaar.be/fietsbieb
www.fietsbieb.be 

Meer	weten?	
www.berlaar.be/fietsbieb	
www.fietsbieb.be		
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WEEK VAN DE JEUGD 2.0
De ‘Week van de Jeugd’ vindt doorgaans plaats tijdens de eerste week van de Paasvakantie, 
maar dit jaar schuiven we onze activiteiten op naar de tweede week van de vakantie. Van 
maandag 12 tot en met vrijdag 16 april staan er dus opnieuw een heleboel leuke activiteiten voor je klaar. 

Vorig jaar werd de editie van ‘Week van de Jeugd’ vanwege de coronamaatregelen vervangen door een digitale versie. 
Dit jaar hopen we opnieuw een fysieke editie te kunnen organiseren.

Wat er op het programma staat?
In 2021 wordt de ‘Week van de Jeugd’ georganiseerd in de vorm van 
kampen. Zes- tot twaalfjarigen kunnen een keuze maken uit een 
creakamp en een sportkamp. Aan elk kamp kunnen maximum 25 
kinderen deelnemen. Inschrijven gebeurt telkens voor een hele week.

Ook de tieners laten we niet in de kou staan, voor hen gaan we een 
tienertweedaagse organiseren. Hier kunnen maximum 20 personen 
voor inschrijven, maar de exacte data hiervoor liggen nog niet vast. 
Hou dus zeker onze communicatiekanalen in de gaten!

Meer weten?
Dienst Vrije Tijd - vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00. 
www.berlaar.be/wvdj

SPORT & CULTUUR

ONTDEK DE NIEUWE WANDELLUSSEN IN 
BERLAAR
Er kan dit voorjaar weer flink gewandeld worden. Naast de winterwandeling, die dit jaar individueel 
plaatsvindt in plaats van in groepsverband, werd er ook een nieuwe route ontwikkeld voor onze kleinste 
inwonertjes.

Winterwandelen verlengd
Ook dit jaar stonden er 10 wandelingen gepland in de gemeentes van Kempens 
Karakter. Omwille van de maatregelen kunnen de wandelingen dit jaar echter niet 
doorgaan in groepsverband.

De winterwandeling in Berlaar die gepland was op 28 februari heeft dit jaar niet in 
zijn vaste vorm kunnen plaatsvinden, maar is wél voor jou beschikbaar. Liefhebbers 
kunnen de wandelingen van 3 en 6 km (volledig verhard) en die van 8, 12 en 15 km 
(voornamelijk onverhard) nog steeds maken. Niet als evenement, maar als tijdelijk 
bewegwijzerd traject. Nog tot na de paasvakantie (18 april) zal de bewegwijzering 
blijven hangen voor al wie de route graag individueel of met z’n bubbel wil verkennen.

Het startpunt van de wandeling vind je aan sporthal De Putting (Grote Puttingbaan 
8, 2560 Kessel), waar je ook de mogelijkheid hebt om te parkeren. 

Meer weten? www.berlaar.be/winterwandelingen2020 

Kinderwandeling
De dienst Vrije Tijd stippelde ook een kinderwandeling uit, 
waarbij je Beertje Laar kan helpen om z’n geboortehuis te 
vinden. Op de 4 km lange route door Berlaar en Gestel hou 
je best ogen en oren open voor de bordjes met opdrachten, 
want die leveren aanwijzingen op! Ga samen op avontuur en 
download de folder via www.berlaar.be/beertjelaar. 
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STEUNPRIJS VOOR ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING VOOR YANTHE ASSELBERGH
Laatstejaarsstudente Vroedkunde Yanthe Asselbergh wint de Berlaarse Steunprijs voor Ontwikkelings-
samenwerking 2020. Het lokaal bestuur reikt die prijs elk jaar samen met de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking uit aan personen of organisaties die activiteiten voor de derde of vierde 
wereld organiseren.

De Berlaarse Steunprijs voor Ontwikkelingssamenwerking 
is een cheque ter waarde van 400 euro. Traditioneel 
wordt die prijs uitgereikt op de brunch ten voordele van 
11.11.11, maar die kon vorig jaar om de gekende redenen 
niet plaatsvinden.

De uitbraak van het coronavirus had ook gevolgen 
voor Yanthe en haar stageplek. Als laatstejaarstudente 
Vroedkunde van Thomas More Lier was het de bedoeling 
om in maart van vorig jaar een stageperiode van drie 
maanden in Malawi te vervullen, maar die moest echter 
na drie weken al beëindigd worden.

Toch kreeg ze op die manier al een beter zicht op 
de medische noden in het ziekenhuis. Er konden al 
medicatie en matrasovertrekken aangekocht worden en 
er werden gordijnen in de verloskamer geplaatst om voor 
privacy te zorgen. Voorlopig zal de steun zich moeten 
beperken tot het opsturen van pakketten. Maar als het 

kan, wil Yanthe komende zomer graag weer ter plaatse 
gaan om het project af te ronden. Met de Steunprijs voor 
Ontwikkelingssamenwerking wil het lokaal bestuur haar 
inspanningen alvast ondersteunen.

Stel je kandidaat

Organiseer je een project voor ontwikkelingssamen-
werking voor de derde of de vierde wereld of werk 
je mee aan zo’n project? Bekijk dan onderstaande 
voorwaarden. Kom je in aanmerking? Stel je kandidaat 
of neem contact op met de gemeente.

Voorwaarden
1. De maatschappelijke zetel van de vereniging dient 

gevestigd te zijn in Berlaar, of de natuurlijke persoon 
dient ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters 
van Berlaar.

2. De natuurlijke persoon of de vereniging mag geen 
winstgevend doel nastreven met zijn project.

3. De activiteiten met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking mogen gesitueerd zijn 
tijdens het lopende werkjaar, maar afwijkingen hierop 
zijn mogelijk. 

4. De natuurlijke persoon of de vereniging dient 
zijn/haar project voldoende toe te lichten en te 
motiveren.

5. Na ontvangst van de steunprijs dient de vereniging 
of natuurlijke persoon een omschrijving van 
de activiteiten die met deze steunprijs werden 
bekostigd te bezorgen aan het gemeentebestuur.

6. Na ontvangst van de steunprijs kan een vereniging 
of natuurlijke persoon pas na vijf jaar terug in 
aanmerking komen om de steunprijs opnieuw te 
ontvangen.

7. Bij rampen (bijvoorbeeld natuurrampen) met grote 
menselijke impact kan het college van burgemeester 
en schepenen op advies van de gemeentelijke 
raad voor ontwikkelingssamenwerking uitzonderlijk 
beslissen om de steunprijs toe te kennen aan een 
hulporganisatie die hiervoor schriftelijk een aanvraag 
indient, rekening houdend met bovenvermelde 
criteria (uitgezonderd 1).

Als er geen kandidaten zijn die voldoen aan de criteria 
1 tot en met 6, kan het college van burgemeester 
en schepenen beslissen, op basis van een 
gemotiveerd advies van de gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking, om de steunprijs toe te 
kennen aan een NGO.

Aanvraag indienen?
Je kan je kandidatuur indienen tot en met 31 mei 
2021 bij de gemeente. De inschrijvingen worden 
eerst beoordeeld door de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Die geeft een advies aan 
het college van burgemeester en schepenen.

Meer weten?
03 410 19 00 (vraag naar Nele) of 
nele.weuts@berlaar.be

Yanthe Asselbergh ontving de steunprijs op zaterdag 30 januari 
2021 in het gemeentehuis. De uitreiking gebeurde in beperkte 
kring en conform de coronamaatregelen.
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VOETGANGERS: PLAATS OP DE OPENBARE WEG
Ook als voetganger moet je je verantwoordelijkheid opnemen in het verkeer. Voetgangers behoren immers 
net als fietsers tot de groep van de zwakke weggebruikers. Omdat je als voetganger geen beschermend 
omhulsel of koetswerk hebt, zijn er regels in het leven geroepen die jouw veiligheid verhogen.

Waar moet je als voetganger wandelen? Links of rechts op de 
rijbaan?
Je bent verplicht het trottoir, de delen van de openbare weg 
voorbehouden voor voetgangers door het verkeersbord D9 of D10, 
de begaanbare verhoogde bermen of de begaanbare gelijkgrondse 
bermen te volgen.
 
Zijn deze er niet, pas dan mag je het fietspad of de rijbaan volgen. 
Op het fietspad moet je wel voorrang verlenen aan fietsers en 

VERKEERSVEILIGHEID BEREIK JE SAMEN
Op 22 maart lanceert de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een grote fietsveiligheidscampagne, 
waar het lokaal bestuur van Berlaar op intekende. Want ook in Berlaar wordt er heel wat afgefietst, zeker 
het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want fietsen levert 
alleen maar voordelen op. 

Op bepaalde plaatsen of kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan helpen om het veilig te houden voor elkaar, 
zullen er verschillende boodschappen in het straatbeeld verschijnen. Eén van die plaatsen is het kruispunt Alflaar – 
Ebroek, waar fietsers er attent op gemaakt worden dat ze voorrang moeten verlenen aan gemotoriseerd verkeer. Aan 
het kruispunt Smidstraat - Hemelshoek draaien we de rollen om en vragen we automobilisten om extra op fietsers te 
letten voor ze afslaan. 

De boodschappen doen dienst als kleine geheugensteuntjes en roepen op een positieve manier op om minimale 
inspanningen te leveren en het zo veilig te houden voor elkaar.
 
Enkel samen maken we het verschil
Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door zichtbaar en voorspelbaar te zijn voor andere bestuurders. 
Dat doe je door je fiets uit te rusten met voldoende fietsverlichting, reflecterende kledij te dragen en duidelijk op 
voorhand aan te geven wat je van plan bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders ook heel vaak 
onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar brengen. Verplaats je even in de rol van de andere en lever die kleine 
inspanning voor elkaar en voor jezelf.

Concreet zal je binnenkort blauwe borden met volgende boodschappen in Berlaar zien:

Autobestuurders
• Kijk uit voor fietsers als je afslaat.
• Hou een veilige afstand als je fietsers 

inhaalt of kruist.
• Hou het fietspad vrij. 

Fietser
• Zet je fietslicht aan. 
• Verleen (hier) voorrang aan 

autobestuurders. 
• Rij trager in de buurt van  

andere fietsers.

VERKEER & VEILIGHEID

Bedankt fietser
dat je voorrang 
verleent.

D9 D10
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Val op in het verkeer!
• Een voetganger met donkere kledij is maar op 20 meter zichtbaar 

voor een chauffeur. Als voetganger moet je je daar heel goed 
van bewust zijn, zeker als je oversteekt in het donker of op de 
rijbaan stapt. 

• Een chauffeur die 50 km/u rijdt en plots een donker geklede 
voetganger opmerkt, kan onmogelijk nog op tijd stoppen, want 
hij heeft 26 meter nodig om zijn auto tot stilstand te brengen (in 
ideale omstandigheden op een droog wegdek). 

• Draag je lichtkleurige kledij in het donker, dan ben je zichtbaar 
vanop 50 meter. 

• Wie reflecterende kledij draagt is in het donker al zichtbaar op 
150 meter! Dat maakt een heel groot verschil. Een auto die 120 
km/u rijdt (die heeft 102 meter nodig om tot stilstand te komen), 
kan dan zelfs nog tijdig stoppen als het nodig is!

bromfietsers. Als je op de rijbaan wandelt, moet je zo dicht 
mogelijk bij de rand van de rijbaan wandelen en links in de 
door jouw gevolgde richting wandelen. Op deze manier zie 
je autoverkeer komen en wandel je dus veiliger.

Er zijn uitzonderingen voor groepen vergezeld van een 
leider. Meer informatie hierover vind je in artikel 42.3 van 
de wegcode. Daarnaast kan je steeds terecht bij de dienst 

Mobiliteit van het lokaal bestuur of bij de Lokale Politie 
Berlaar-Nijlen.

Waar en hoe mag je oversteken?
Je moet de rijbaan steeds haaks op haar aslijn oversteken en 
je mag hierbij niet slenteren of blijven stilstaan. Wanneer er op 
minder dan ongeveer 20 meter afstand een oversteekplaats 
voor voetgangers is, ben je verplicht om deze te volgen.

PARKEERSCHIJF: 118 RETRIBUTIEBONNEN IN 2020
In Berlaar is het op verschillende plaatsen verplicht om een parkeerschijf te leggen. De controle hierop 
wordt door Indigo uitgevoerd, in opdracht van het lokaal bestuur van Berlaar. In 2020 werden er bij deze 
controles in totaal 118 retributiebonnen uitgeschreven. Van deze 118 overtredingen waren er 97 situaties 
waarbij er geen parkeerschijf werd gelegd.
 
De meeste overtredingen werden begaan in de Daalstraat en de Dorpsstraat, maar ook op vele andere locaties is de 
parkeerschijf verplicht. Let dus zeker goed op waar je parkeert en kijk steeds naar de verkeersborden!

Stel de schijf correct in
Heel wat mensen weten niet hoe ze een parkeerschijf juist moeten gebruiken. Moet je het pijltje zetten op het uur 
voordat je aankwam of doordraaien naar het volgende halfuur? Met volgende tips doe je het nooit meer fout.

• Zet het pijltje van de parkeerschijf op het (eerstvolgende) tijdstip van 
je aankomst. Als je bijvoorbeeld tussen 13.01 en 13.30 uur aankomt, 
zet je de schijf op 13.30 uur.

• Plaats de schijf achter de voorruit.
• De maximale parkeertijd bedraagt twee uur, tenzij anders vermeld.
• Wanneer de maximale parkeertijd is verstreken, moet je de 

parkeerplaats verlaten. De wagen laten staan en de parkeerschijf 
aanpassen, mag niet.

• Over het algemeen moet je de parkeerschijf enkel gebruiken tussen 
9 en 18 uur (behalve op zondag), tenzij anders vermeld.

• Voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap 
moeten geen schijf plaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart 
voor andersvaliden is aangebracht. Hetzelfde geldt voor bewoners 
die in het bezit zijn van een bewonerskaart, op voorwaarde dat de 
signalisatie duidelijk de tekst ‘uitgezonderd bewoners’ vermeldt.

Meer weten?  03 410 19 00 of mobiliteit@berlaar.be
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WONEN & WELZIJN

WELZIJNSSCHAKELS BERLAAR 
STAAT STEEDS PARAAT
De vrijwilligers van Welzijnsschakels Berlaar zetten hun strijd tegen armoede onvermoeibaar verder. 
De organisatie ontfermt zich over mensen uit onze gemeente die het moeilijk hebben, óók tijdens de 
coronacrisis.

Ieder mens verdient respect en heeft basisrechten in 
onze samenleving. Dat is de visie van Welzijnsschakels, 
een netwerk van 188 verschillende groepen in ons land. 
Iedere dag zetten duizenden vrijwilligers zich in voor 
een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin 
iedereen meetelt en willen ze kansen bieden aan 
mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. 
Ook Berlaar heeft zo’n schakel, waarbij enkele van 
onze inwoners zich vrijwillig inzetten in de strijd tegen 
armoede, sociale uitsluiting en discriminatie.

Solidariteit uit alle hoeken 
Dankzij deze vrijwilligers en vele andere helpende 
handen mocht Welzijnsschakels van Berlaar, mits 
de nodige voorzichtigheid en waakzaamheid, een 
‘constante’ blijven in de wereld van hun doelgroep. Dat 
deden ze niet alleen, want uit verschillende hoeken 
kwam de nodige steun: leerlingen die hun GIP-proef 
praktisch uitvoerden door speelgoed in te zamelen,  het 
Sint-Jozefinstituut in Kontich dat 261 kg aan voeding en 
toiletartikelen inzamelde, vrijwilliger Sofie die op eigen 
houtje voor een grote zak zelfgehaakte knuffelbeestjes 
zorgde, de zusters met hun breivaardigheid, Tom die 
samen met zijn zoon Timothy en Martine van ‘zorg voor 
armen’ een  hoofddoel maken, Rita die heel wat pampers 
inleverde dankzij ‘de pamperbox, milde schenkers met 
een geldsom enzovoort.

Kippenvelmomenten
De vrijwilligers beleefden dankzij ieders inzet ware 
kippenvelmomenten. Enkele hoogtepunten die hen 
altijd zullen bijblijven:

• De onbekende man in een warenhuis die 
spontaan de hele winkelkar met voeding voor 
Welzijnsschakels betaalde. Ooit had hij er ook 
beroep moeten op doen, nu verging het hem veel 
beter.

• Uitkijken naar een geschikt jasje voor een 
kereltje. Bij een schenking kleding troffen ze 
een spiksplinternieuw ‘winterfrakske’ aan. Zijn 
engelenblikje bij het passen, is onvergetelijk.

• Het vinden van een ruime woonst voor een gezin, 
dankzij de onbaatzuchtige hulp en goede wil van 
heel wat mensen.

Bedankt team Berlaar (Herwig, Frieda, Agnes, Paul, 
Mil, Bea, Annie, Ann, Geert, Ludwine, Monique en de 
vrijwilligers die steeds klaarstaan om bij te springen)!

  In stilte gebeurt er zoveel 
goeds, misschien vooral omdat 
het in stilte gebeurt.

Corona en de wegenwerken 
aan de Pastorijstraat 
houden Welzijnsschakels 
niet tegen om voedsel-
pakketten rond te brengen.

Bea en Mil stellen 
kerstpakketjes samen voor 
de kleinste inwonertjes.

De leerlingen van 
de basisschool in de 
Pastorijstraat knutselden 
heel wat lichtjes in elkaar 
met een mooie wens erbij.

Rita bezorgde 
Welzijnsschakels heel 
wat pampers via ‘de 
Pamperbox’.
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BERLAAR 
START MET DE 
OPMAAK VAN EEN 
BASISHEMELWATERPLAN
Door de klimaatverandering worden we 
geconfronteerd met een gewijzigd neerslag-
patroon, met meer regen in de winter en minder 
neerslag in de zomer. Buien met korte en intense 
neerslag worden afgewisseld door langere en 
drogere periodes. Om de situatie in kaart te 
brengen en een visie uit te werken, maakt de 
gemeente werk van een hemelwaterplan.

Berlaar werkt samen met onder meer drinkwater-
maatschappij Pidpa aan een basishemelwater- en 
droogteplan. Met dat plan wordt een studie gemaakt 
van de lokale situatie, met onder andere de kritische 
punten waar wateroverlast verwacht kan worden. Er 
zullen concrete actiepunten opgesteld worden om 
enerzijds wateroverlast in de toekomst te vermijden en 
anderzijds het overschot aan water op een duurzame 
manier in te zetten door bijvoorbeeld opslag, vertraagd 
afvoeren of infiltratie. Het plan vormt een leidraad voor 
ons toekomstig waterbeleid bij het ontwerpen van 
rioleringswerken en wegenis- en onthardingsprojecten. 
Daarnaast geeft het een belangrijke insteek voor andere 
beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening.

Voor ons eigen patrimonium streven we nu al maximaal 
naar een hergebruik van opgevangen hemelwater. 
Zo werden er recent nog regenwaterputten voorzien 
ter hoogte van de technische dienst. Verder kiezen 
we maximaal voor het openmaken van grachten voor 
infiltratie en zetten we in op het beperken van verharding.

Het hemelwaterplan vormt de basis voor een 
langetermijnvisie. Alle aanwezige waterlopen, grachten 
en eventuele interacties met het rioolstelsel worden in 
kaart gebracht om het verdere beheer van de grachten 
hierop af te stemmen. 

Meer weten? 
Dienst Milieu – 03 410 19 00 of milieu@berlaar.be 

MILIEU

AUTOMOBILISTEN, 
OPGELET VOOR 
PADDENTREK!
In februari en maart ontwaken padden, 
kikkers en salamanders uit hun winter-
slaap en gaan ze op zoek naar een poel om zich 
voort te planten. Om te voorkomen dat ze tijdens 
hun tocht sneuvelen door voorbijrijdende auto’s, 
helpen we hen een handje bij het oversteken.

De trek van amfibieën komt op gang bij de juiste 
klimatologische omstandigheden: geen grondvorst, 
zachte avondtemperaturen (min. 8°C), en een hoge 
luchtvochtigheid. De paddentrek komt doorgaans op 
gang vanaf de tweede of derde week van februari. De 
piek valt meestal in de tweede of derde week van maart, 
begin april is de trek voorbij. Door de klimaatverandering 
geraken ook onze padden van slag en zien we soms in 
januari al trekkende exemplaren.

Tijdens hun tocht sterven veel van deze beestjes door 
het drukke verkeer. Daar willen we iets aan doen, we 
helpen hen bij het oversteken. Ter hoogte van de De 
Beerslaan en Venushoek zullen er over een afstand van 
ongeveer 500 meter schermen worden geplaatst langs 
de openbare weg, om te voorkomen dat de amfibieën 
de weg oversteken. Vrijwilligers zullen hen vervolgens 
opvangen en aan de andere kant van de weg weer 
vrijlaten. Zo voorkomen we dat ze worden geraakt door 
voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens.

Minder je snelheid
Naast de De Beerslaan en Venushoek hebben we ook 
al trek waargenomen ter hoogte van Ebroek en Alflaar. 
Graag roepen we automobilisten op om aandacht te 
hebben voor de paddentrek en snelheid te minderen tot 
30 km/u op de aangegeven plaatsen. Bij lagere snelheid 
kan je als bestuurder overstekende padden immers 
gemakkelijker opmerken en ontwijken. Bij snelheden 
hoger dan 30 km/u sneuvelen bovendien veel amfibieën 
door het “aanzuigeffect” van het voorbijrazend verkeer. 
Rijd dus voorzichtig door de straten, de padden, kikkers 
en salamanders zijn je alvast dankbaar!
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BERLAAR SCOORT TWEEDE BIJTJE BIJ 
BIJENVRIENDELIJKSTE GEMEENTE VAN 
VLAANDEREN
Week van de Bij, een initiatief van het Departement Omgeving, ging in 2020 voor de zesde maal op zoek 
naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ in Vlaanderen. In de wedstrijd tussen milieu- en groendiensten van 
steden en gemeenten behaalde Berlaar dit jaar twee bijen. Dat betekent dat we één bijtje extra verdiend 
hebben tegenover het jaar ervoor.

Steeds meer bijenvriendelijke gemeenten
De afgelopen zes jaar namen in totaal al 91 gemeenten 
deel aan de wedstrijd. In het coronajaar 2020 streed een 
recordaantal van 66 gemeenten om de ondertussen fel 
begeerde titel van Bijenvriendelijkste gemeente.

In de zomermaanden werden alle gemeenten bezocht 
en de projecten beoordeeld. De jury houdt rekening 
met een aantal criteria zoals bijenvriendelijke nieuwe 
aanplantingen, bijenvriendelijk groenbeheer (maaien, 
snoeien, knotten), bijeninstallaties zoals insectenhotels 
of bijenkasten, educatie en sensibilisering, acties voor 
burgers zoals groepsaankopen ten voordele van de bij 
enzovoort.

Twaalf gemeenten werden dit jaar beloond met de 
hoogste score van drie bijen, 18 gemeenten behaalden 
twee bijen en 30 gemeenten één bijtje. De stad 
Brugge ging met de titel lopen en mag zich dit jaar de 
‘Bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen’ noemen.

Extra bijtje voor Berlaar 
Tot voor kort stond er in Berlaar reeds één bijtje op de 
teller. Een gemeente kan zo’n bijtje verdienen door het 
bijencharter te ondertekenen en bewust te kiezen voor 
bijenvriendelijk groenbeheer en extra bomen, struiken 
en kruiden voor bijen aan te planten. Bij de vernieuwing 

van de begraafplaatsen in onze gemeente hebben we 
hier rekening mee gehouden en kregen we een eerste 
bijtje te pakken.

Eind 2019 werden er op verschillende locaties in 
onze gemeente 25 000 bloembollen de grond in 
gewerkt. Onder andere op het Marktplein in het 
centrum, in de Schooldreef in Berlaar-Heikant en 
aan de Lambertusplaats in Gestel werden machinaal 
bloembollen geplant, die in het voorjaar uitkomen en 
een bron van voeding betekenen voor de bijen. Verder 
zaaiden we het braakliggende stuk op de hoek van 
de Markt en de Legrellestraat in tot bloemenweide en 
riepen we de campagne ‘Bloeiend Berlaar’ in het leven, 
waarbij inwoners gratis een boompje konden bestellen. 
Bij de samenstelling van het aanbod kozen we bewust 
voor bijvriendelijke bomen, zoals de linde, veldesdoorn 
en lijsterbes, waardoor de bij nu weer 409 extra 
voedingsbronnen heeft waarmee hij jaren verder kan.

Aan het extra bijtje is geen prijs verbonden, maar het 
geeft wel aan dat Berlaar goed bezig is om de met 
uitsterven bedreigde bijensoorten, vlinders en insecten 
aan een betere leefomgeving te helpen. Het lokaal 
bestuur wil ook de komende jaren prioriteit blijven 
maken van biodiversiteit en verder uitgroeien tot een 
bijenvriendelijke gemeente.



PRAKTISCHE INFO
GEMEENTEHUIS
Algemeen telefoonnummer: 03 410 19 00
Algemeen faxnummer: 03 482 49 14
Algemeen e-mailadres: info@berlaar.be
Algemene openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Na telefonische afspraak met de betreffende ambtenaar
Openingsuren zomer-, kerst- en paasvakantie:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Geen namiddag- of avonddiensten

LOKALE POLITIE BERLAAR-NIJLEN
Contactpunt Berlaar – Schoolstraat 30
Tel. 03 466 16 16 – Noodoproepen: 101
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Maandag van 17.30 uur tot 20 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Buiten deze openingsuren kan je ook terecht in het hoofdcommissariaat
te Nijlen (Statiestraat 11) van 8 uur tot 20 uur, 7 dagen op 7.

BIBLIOTHEEK
Dorpsstraat 84 – tel. 03 482 45 58
berlaar@bibliotheek.be
Openingsuren:
Maandag van 14 uur tot 17 uur
Dinsdag van 18 uur tot 20.30 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16 uur
Donderdag en vrijdag van 18 uur tot 20.30 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 12 uur

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG ROEFELS
Locatie Centrum, Pastorijstraat 60 – tel. 03 482 08 08
Locatie Heikant, Aarschotsebaan 52 – tel. 015 25 09 23
GSM coördinator: 0472 58 19 04
bko.roefels@berlaar.be

CONTAINERPARK
Openingsuren:
Maandag van 12.30 uur tot 18 uur
Dinsdag en woensdag van 9 uur tot 18 uur
Donderdag gesloten
Vrijdag van 9 uur tot 18 uur
Zaterdag van 9 uur tot 15 uur

IVAREM
Tel. 0800 90 441 (gratis nummer voor afvalproblemen)

OCMW – SOCIAAL HUIS
Zomerstraat 22 – tel. 03 410 19 00
Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12.15 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
Op afspraak

BRANDWEER
Europees noodnummer: 112
Noodnummer bij noodweer: 1722
Post Berlaar: 015 28 02 80 

FERM HUISHOUDHULP (DIENSTENCHEQUE-
ONDERNEMING)
tel. 070 22 33 41
Openingsuren:
Woensdag van 9 uur tot 13 uur in de bibliotheek (Dorpsstraat 84)
Of op afspraak
www.samenferm.be

STEKR
Gemeentehuis – Markt 1
Openingsuren:
Elke dinsdag van 9 tot 12 uur op afspraak
Elke eerste maandagavond van de maand op afspraak
via 015 28 60 28 of info@stekr.be
www.stekr.be

MINDER MOBIELEN CENTRALE
Tel. 015 23 87 78 of mmc@heist-op-den-berg.be
Bereikbaar elke werkdag (behalve woensdag) van 9 tot 11 uur

HUISARTSENWACHTPOST PALLIETERLAND
Transvaalstraat 42, 2500 Lier – 0900 70 212 - www.hwpp.be
HUISARTSENWACHTPOST REGIO HEIST
Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg – 0900 20 002
www.wachtpostheist.be
Openingsuren:
Vrijdagavond vanaf 19 uur tot maandagochtend 8 uur. 
Van 19 uur de avond voor een feestdag tot 8 uur de ochtend na een feestdag

ANDERE NUTTIGE TELEFOONNUMMERS:
Aids-telefoon:  078 15 15 15
Antigifcentrum:  070 245 245
Belbus:  03 218 14 94
Brandweer noodnummer:  100 of gsm 112
Brandweer, niet-dringende meldingen:  03 482 48 92
Brandwondencentrum:  03 217 75 95
Card Stop:  070 344 344
Child-focus:  11 600
Druglijn:  078 15 10 20
Gasgeur:  0800 65 065
Milieuhinderklachten meldpunt:  03 466 16 16
Kankertelefoon:  078 150 151
Kinder- en jongerentelefoon:  102
Kringloopwinkel ‘Zuiderkempen’:  015 23 73 93
Medische spoeddienst:  100 of gsm 112
Rode Kruis Ambulance:  105
Rode Kruis uitleendienst:  03 482 38 88
Tele-onthaal:  106
Wachtdienst apothekers:  0900 10 500
Wachtdienst dierenartsen:  0904 56 018
Wachtdienst tandartsen:  0903 39 969
Zelfmoordpreventie:  02 649 95 55

WWW.BERLAAR.BE
Schrijf je in op onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief 
via www.berlaar.be/nieuwsbrief!

BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZIJN 
TE BEREIKEN OP:
Burgemeester Walter Horemans
GSM 0478 29 37 77 – walter.horemans@berlaar.be
Schepen Jan Hendrickx
Tel. 015 24 06 78 – GSM 0476 80 87 05 – jan.hendrickx@berlaar.be
Schepen Stefaan Lambrechts
Tel. 03 482 40 80 – GSM 0478 29 37 79 – stefaan.lambrechts@berlaar.be
Schepen Suzy Put
Tel. 03 482 15 15 – GSM 0478 29 37 80 – suzy.put@berlaar.be
Schepen Willy Beullens
GSM 0475 41 05 80 – willy.beullens@berlaar.be
Schepen Nadine Boekaerts (BCSD-voorzitter)
GSM 0494 53 31 34 – nadine.boekaerts@berlaar.be

DE RAADSLEDEN ZIJN TE BEREIKEN OP:
Dirk Aras – 03 482 47 69 – 0477 41 44 55 – dirk.aras@berlaar.be
Ingeborg Van Hoof – 03 482 37 81 – 0473 81 21 22 – ingeborg.vanhoof@berlaar.be
Liesbeth Ceulemans – 0498 83 12 69 – liesbeth.ceulemans@berlaar.be 
Geert Fierens – 0479 29 46 89 –  geert.fierens@berlaar.be
Wim Kelber – 0474 27 88 11 –  wim.kelber@berlaar.be
Koen Kerremans – 03 482 38 31 – koen.kerremans@berlaar.be
Rudy Nuyens – 0495 26 38 00 – rudy.nuyens@berlaar.be
Hanne Cuypers – 0474 65 09 63 – hanne.cuypers@berlaar.be
Nathan Rijnders – 0475 22 09 70 – nathan.rijnders@berlaar.be
Leen Vervoort – 0496 13 08 01 – leen.vervoort@berlaar.be
Guy Staes – 0498 42 47 63 – guy.staes@berlaar.be 
Thomas Wellens – 0492 09 82 13 – thomas.wellens@berlaar.be
Brend Van Ransbeeck – 0474 48 17 40 – brend.vanransbeeck@berlaar.be
Julie Cools – 015 70 02 32 – julie.cools@berlaar.be
Giel Van de Zande – 0494 43 01 11 – giel.vandezande@berlaar.be
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