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

Zitdagen burgemeester
Door 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

 Weekend van de
 Klant in Berlaar

Tijdens het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 
organiseert de dienst Lokale Economie van het lokaal bestuur in 
samenwerking met Comeos, Unizo en UCM voor het vierde jaar op 
rij het Weekend van de Klant. 

Wil je graag eens extra verwend worden door onze 
lokale handelaars? Neem een kijkje op de 
website van Weekend van de Klant, klik door naar 
Berlaar en stippel alvast je winkelroute uit. Je kan 
hier ook de openingsuren van de deelnemende 
handelszaken terugvinden en bekijken welke leuke 
acties er in onze gemeente georganiseerd worden. 

Meer weten?  www.berlaar.be/wvdk2020  

 Trek je wandelschoenen  
 aan en ontdek Berlaar op 
 de 'Dag van de Trage Weg'
Op zondag 18 oktober, de 'Dag van de Trage Weg', nodigen we je uit 
om de mooiste paden in jouw buurt te ontdekken. In Berlaar hebben 
we al een mooi trage wegennetwerk uitgebouwd. De wegen zijn niet 
bestemd voor autoverkeer en zorgen ervoor dat je onbezorgd kan 
fietsen en wandelen langs gezonde, veilige en aangename plekken 
in onze gemeente.

Veel Berlaarnaars gebruiken vandaag al trage wegen. Vaak 
onbewust. Ben je nog niet bekend met welke rustige wandelwegen 
Berlaar jou te bieden heeft? Kom ze op zondag 18 oktober 
ontdekken aan de infostand op het domein van Berlaarhof 
(Pastorijstraat 9). De uitgelezen kans om meteen kennis te maken 
met het park dat onze gemeente vorig jaar aankocht.

Samen met Regionaal landschap, Kempisch Landschap, Kempisch 
Karakter en IOED Berg en Nete informeren we jullie die dag over de 
mogelijkheden in Berlaar. Je ontvangt er een brochure vol met 
wandelroutes waarmee je onmiddellijk op pad kan gaan. Hiermee 
kan je via allerlei trage verbindingen en leuke plekjes op ontdekking 

gaan binnen Berlaar.

Je kan gemeente Berlaar, IOED 
Berg en Nete en Regionaal 
landschap die dag tussen 14 en 
17 uur treffen aan de infostand in 
de tuin van Berlaarhof. Aan de 
stand is het dragen van het 
mondmasker verplicht. Tijdens 
jullie eigen ontdekkingstocht willen 
we ook vragen om steeds de 
afstandsregels te respecteren.

We bieden je die dag ook graag 
een consumptie aan om van je 
tocht te bekomen. Tussen 14 en 17 
uur kan je de bon laten 
afstempelen aan de infostand en 
genieten van je drankje bij de 
voorziene horecagelegenheden in 
de buurt. 

Meer weten? www.berlaar.be/dagvandetrageweg 

 Maak plaats in je kast en  neem 
 deel aan de  Kinderrommelmarkt!
Wat?  Rommelmarkt voor kinderen van 6 tot 16 jaar die in Berlaar 
wonen of naar school gaan.

Waar en wanneer?
Zondag 4 oktober 2020 van 14 tot 17 uur op het Stationsplein.

Verkoopwaar? Afgedankte, maar nog goed functionerende spullen 
voor kinderen zoals speelgoed, hebbedingetjes, meubeltjes, 
boeken, fietsen, kledij enzovoort.

Meebrengen? Een tafel, stoel, deken, parasol, tentje, ...
E lke  deelnemer  kr i jg t  
ongeveer  twee  mete r  
standplaats.

Coronamaatregelen:
1. Een mondmasker is 
verplicht voor iedereen vanaf 
12 jaar. Breng dit dus zeker 
mee! 
2. Er zal voldoende afstand 
tussen  de  k raampjes  
voorzien worden. Afhankelijk 
van het aantal deelnames, 
worden er dit jaar ook kraampjes op de parking geplaatst. Het kan 
dus zijn dat parkeren die dag niet mogelijk is.  
3. Een aangepast circulatieplan en alcoholgel worden voorzien.

     Gezocht:  gemachtigde opzichters
De gemeenten en politie Berlaar & Nijlen zijn 
op zoek naar nieuwe Gemachtigde 
Opzichters. Dankzij hen kunnen onze 
kinderen iedere dag veilig oversteken op hun 
tocht van en naar school. 

Om gevaarlijke oversteekplaatsen in onze 
gemeente voldoende te bemannen, doet het 
gemeentebestuur een warme oproep voor 
nieuwe kandidaten. Iedere meerderjarige kan 
g e m a c h t i g d  o p z i c h t e r  w o r d e n .  
Personeelsleden van scholen, (groot)ouders 
en iedereen die een beetje tijd wil vrijmaken 
om kinderen veilig te helpen oversteken, zijn van harte welkom. Zelfs 
als je maar op één moment van de week kan, kunnen we je hulp 
goed gebruiken.

Dit najaar wordt er opnieuw een cursus ingericht, rekening houdend 
met de geldende coronavoorschriften. De gratis opleiding duurt 3 
uur. Ben je geslaagd? Het gemeentebestuur zorgt voor je uitrusting 
(hesje, stopteken en armband) en ondersteunt je bij de planning. 
Tijdens de uitoefening van je taak ben je verzekerd.

Interesse?
Neem contact op via
pz.berlaarnijlen.communicatie@police.belgium.eu 

Het lokaal bestuur is op woensdag 23 september gestart met de 
aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in Hemelshoek, tussen de 
N10 en de Welvaartstraat. Op die manier wordt de 
verkeersveiligheid voor alle weggebruikers op die route verbeterd. 
Aquafin zal samen met deze werken ook een nieuwe 
verbindingsriolering realiseren onder de rijbaan en die laten 
aansluiten in de Aarschotsebaan en de Welvaartstraat.

De werken gebeuren in fases. Sinds september vinden de 
voorbereidende werken aan de zijde met onpare huisnummers 
plaats, de werken aan de pare zijde gebeuren erna en gelijk met de 
rioleringswerken in 2021.

Omleiding Misstraat, Smidstraat en N10/Aarschotsebaan

Er wordt tot en met december gewerkt op het hele traject tussen de 
Welvaartstraat en de N10/Aarschotsebaan. Tijdens de werken is er 
geen doorgaand verkeer mogelijk, er is een omleiding voorzien via 
Misstraat, Smidstraat en N10/Aarschotsebaan.

Tegen 2022 moeten alle werken afgerond zijn. Meer informatie 
over het project kan je vinden op .www.berlaar.be/hemelshoek

Aanleg dubbelrichtingsfietspad
in Hemelshoek
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Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober kan je weer terecht in 
Slootjenshoeve (Smidstraat 319) om het werk van onze Berlaarse 
creatieve hobbyisten en kunstenaars te bekijken.

Tijd voor Creativiteit is een originele tentoonstelling die Berlaarse 
kunstwerken in de kijker plaatst. Op zaterdag ben je welkom van 14 
tot 19 uur, op zondag van 10 tot 17 uur. De toegang is gratis!

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je 
tegen de ziekte en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag ernaar 
bij je huisarts.

Risicogro

Tijd voor Creativiteit 2020 Zorg dat je niets mist door griep!

%

Gratis houtverhakseldag op zaterdag 31 oktober
Na een warme zomer kunnen takkenscharen en boomzagen weer worden bovengehaald om de tuin klaar te maken voor de winter. De 
compostmeesters helpen je graag een handje bij het verwerken van de snoeiresten.

Op zaterdag 31 oktober komen ze tussen 8 en 18 uur het snoeihout gratis bij jou thuis verhakselen. Om de verhakseldag vlot te laten 
verlopen, dien je de snoeiresten in dezelfde richting te stapelen en in busseltjes te binden (niet met ijzerdraad!). Heb je nog nooit 
deelgenomen? Dan zal een compostmeester het te verhakselen materiaal een week voor de hakseldag bij je thuis komen bekijken en raad 
geven voor een correcte opstapeling. 

Per locatie kan er tot 10 m³ worden verhakseld. Het is bovendien belangrijk dat de snoeiresten vlot bereikbaar zijn en zich niet in reeds 
half-gecomposteerde toestand bevinden. Slecht gestapelde of halfvergane hopen worden niet verhakseld.

Wil je gebruik maken van de diensten van de compostmeesters? Deponeer dan ten laatste op vrijdag 16 oktober onderstaand 
inschrijvingsformulier volledig ingevuld in de brievenbus van het gemeentehuis (Markt 1, t.a.v. dienst Milieu). Inschrijven via 
milieu@berlaar.be kan ook, met vermelding van onderstaande gegevens. De eerste 60 inschrijvers worden zeker geholpen, in zoverre 
de snoeiresten netjes zijn gestapeld. Latere inschrijvers worden op een wachtlijst geplaatst en in functie van beschikbare tijd nog bediend.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ondergetekende, (naam + voornaam)

wonende te Berlaar, (adres)

of adres te Berlaar waar wordt verhakseld

Telefoonnummer:

wenst deel te nemen aan de houtverhakseldag van zaterdag 31 oktober 2020 en verklaart dat het
verhakselde hout enkel voor privé-doeleinden zal worden aangewend.

HET TE VERHAKSELEN HOUT LIGT               TEGEN DE STRAAT               IN DE TUIN.
DE HOEVEELHEID SNOEIHOUT BEDRAAGT ONGEVEER                      m³ (max 10 m³).

Berlaar,                                       2020.                                                              Handtekening,

 Nieuwe blauwe zak vanaf
 1 januari: wat met je voorraad 
 roze zakken?
Op 31 december 2020 stopt de inzameling van de roze zak, zowel 
aan huis als op de recyclageparken. De 'nieuwe blauwe zak' wordt 
dan ingevoerd. Daarin mogen vanaf dan alle plastic verpakkingen in 
plaats van enkel plastic flessen en flacons. : De prijs van die nieuwe 
blauwe zak is 1,5 euro per rol van 10 zakken, dezelfde als voor de 
oude blauwe zak en de roze zak.

De roze zakken kunnen vanaf 1 januari 2021 niet meer gebruikt 
worden om gemengde plastics of andere materialen aan te bieden.

· Beperk aankoop van roze zakken. Koop niet meer rollen roze 
zakken dan je er dit jaar nog zal nodig hebben.

· Volle rollen roze zakken kunnen worden geruild. In januari 2021 
zullen volle rollen roze zakken kunnen geruild worden voor volle 
rollen PMD-zakken. Dat kan in het gemeentehuis (op afspraak), op 
de recyclageparken en bij de winkels die daaraan meewerken. 
IVAREM maakt nog een lijst van de meewerkende verkooppunten 
bekend.

· Losse roze zakken kunnen nog worden gebruikt tijdens een 
beperkte overgangsperiode. Je overschot van losse roze zakken 
kan je nog tijdens een beperkte overgangsperiode opgebruiken 
voor het aanbieden van de uitgebreide PMD. Over de duur van die 
overgangsperiode wordt nog onderhandeld met Fost Plus.

· Je kan ook ruilen met buren, familie en vrienden. Heb je nog 
enkele roze zakken tekort of over, dan kan je die natuurlijk ook altijd 
ruilen, blauwe zak voor roze zak, met buren, familie of vrienden.

· Waar kan ik terecht met de plastics die geen verpakkingen 
zijn? Kleine harde plastics zoals plastic speelgoed, plastic 
gebruiksvoorwerpen, plastic huisraad,… mag je vanaf 1 januari 
2021 aanbieden bij de grote harde plastics op het recyclagepark. 
De zachte plastics die geen verpakkingen zijn moeten bij het 
restafval.

· En wat met de oude blauwe zakken? Je oude blauwe zakken 
mag je opgebruiken om de 
uitgebreide PMD aan te bieden. De 
nieuwe blauwe zak ziet er 
trouwens hetzelfde uit als de oude. 
Enkel de sorteerboodschap die 
erop vermeld staat, verschilt.

Meer weten?
www.berlaar.be/nieuweblauwezak 

 Nacht Kempens Erfgoed: Duik in 
 de Kempen van vroeger en nu!

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober
breekt de Nacht van het Kempens
Erfgoed aan. Tussen valavond en middernacht ontdek
je het bijzondere erfgoed van de Kempen. Neem deel aan
één van de gratis activiteiten in onze gemeente of daarbuiten.

Wat is er te doen in Berlaar?

Geanimeerde wandeling 'Geritsel en Gefluister’
Zaklampentocht met verhalen

Berlaar is het decor van bijzondere verhalen! Op de 
audiowandeling 'Geritsel en Gefluister: Berlaar' komen verhalen 
tot leven in luisterfragmenten. Hoe? Download de izi.TRAVEL app, 
zoek 'Geritsel en Gefluister: Berlaar' en kom naar het vertrekpunt. 
Je kan de route volgen via je smartphone en onderweg naar 
verhalen luisteren.
Speciaal voor Nacht van het Kempens Erfgoed voorziet het 
Baldertejater extra animatie op de route! Ze verwelkomen je aan 
het startpunt en zetten je verder op weg.

vrijdag 23 oktober
Doorlopend vertrekken van 19.30 
tot 21.30 uur
(inschrijven tot 22 oktober)
Vertrekpunt: de kiosk op het 
marktplein in Berlaar-Centrum
Extra: Neem je zaklamp en stevig 
schoeisel mee! 
Niet geschikt voor kinderwagens 
of rolstoelen.

Korte wandeling: +/- 5 km
Lange wandeling: 7 km

Ontdek ook de andere activiteiten! 
Vraag de programmabrochure op via 
vrijetijd@berlaar.be of 03 410 19 00, of 
bekijk het volledige programma online.

De activiteiten zijn kleinschalig en laten een beperkt aantal 
bezoekers toe per keer.

Meer weten?
www.berlaar.be/nachtkempenserfgoed
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