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Jouw uitnodiging
voor vaccinatie
Als je aan de beurt bent voor jouw coronaprik, dan krijg je een
persoonlijke uitnodiging op je officiële domicilieadres zoals dat
bekend is in het rijksregister. Een voorbeeld van de brief van het
Agentschap Zorg & Gezondheid kan je bekijken op de
gemeentelijke website. Het is mogelijk dat je ook een sms of email krijgt op het telefoonnummer/e-mailadres dat gekend is bij je
ziekenfonds.
Hou je uitnodiging goed bij!
De uitnodiging ontvang je ongeveer 2 weken voor je afspraak voor
vaccinatie. Vanaf dan kan je de voorgestelde datum bevestigen,
wijzigen of de uitnodiging weigeren.
Op de dag van je vaccinatie moet je jouw uitnodiging en
identiteitskaart tonen in het vaccinatiecentrum. Neem de brief mee,
of toon de sms of e-mail met jouw persoonlijke code aan de
onthaalbediende in het vaccinatiecentrum, want dat is jouw
vaccinatieticket. Ook naar de afspraak voor de tweede vaccinatie
breng je de uitnodiging mee.
Let op voor valse uitnodigingen
Er werden al enkele meldingen van frauduleuze uitnodigingen
gesignaleerd, dus wees aandachtig als je een uitnodiging krijgt voor
je vaccinatie. Let er steeds op dat:
· de e-mail afkomstig is van cov19-vaccin@doclr.be. De sms wordt
verstuurd vanuit het nummer 8811.
· op de e-mail de contactgegevens van het vaccinatiecentrum
staan vermeld die bij je officiële woonplaats horen.
· er nooit om betaling gevraagd wordt: de vaccinatie en het vaccin
zijn gratis.
· je geen persoonlijke gegevens zoals paswoorden, pincodes of
rekeningnummers geeft.
· je uitnodiging wordt verstuurd door de regionale overheid (Zorg en
Gezondheid in Vlaanderen). Uitnodigingen van een
vaccinproducent zijn dus vals.

Mijn Burgerprofiel op Berlaar.be,
je toegang tot alle overheidsdiensten
Wist je dat jouw 'Mijn Burgerprofiel' nu toegankelijk is via de
gemeentelijke website? Dat is een online profielpagina waar je
heel wat dossiers, documenten en gegevens over jezelf van de
Vlaamse, Federale en gemeentelijke overheid vindt. Altijd
beschikbaar wanneer je ze nodig hebt. Handig!
Om in te loggen op jouw Burgerprofiel, surf je naar www.berlaar.be
en klik je rechts bovenaan op 'Mijn Burgerprofiel'. Je kan je nu
aanmelden op je persoonlijke profiel. Dat kan op verschillende
manieren: met je elektronische identiteitskaart (eID), een kaartlezer
en je pincode, via de Itsme®-app, via de mobiele app van de
overheid of via sms.
Wanneer je bent aangemeld, kan je een aantal zaken onmiddellijk
terugvinden:
· Attesten (gezinssamenstelling, woonst, leven,...) en akten (geboorte,
overlijden,...) van de dienst Burgerzaken.
· Allerlei fiscale attesten zoals het 'fiscaal attest dienstencheques'.
· Documenten uit eBox zoals beslissingen van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA).
· ...
NIEUW
Je persoonlijke vaccinatiegegevens in Mijn Burgerprofiel
Vanaf nu kan je ook je persoonlijke vaccinatiegegevens op je
profiel terugvinden. Wie inlogt merkt de tab 'Uw COVID-19
vaccin' op, daar vind je de status van je eigen vaccin.
Meer weten?
www.berlaar.be/mijnburgerprofiel
www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel of bel naar 1700

Een verdacht bericht ontvangen? Meld dit aan verdacht@safeonweb.be.
Voor de juiste informatie over je uitnodiging kan je terecht op
www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/je-uitnodiging.
Meer weten?
www.laatjevaccineren.be

Annulering verhakseldag
april 2021
Om de gezondheid van onze compostmeesters te bewaren en
verdere verspreiding van het virus te vermijden, wordt de
houtverhakseldag, die normaal in april zou plaatsvinden, ook deze
keer geannuleerd.
De nodige voorbereidingen reeds getroffen?

Een put in de weg?
Meld het via het webloket!
Dat je via het webloket voortaan attesten kan opvragen en een
afspraak bij onze diensten kan inplannen, wist je inmiddels al. Maar
weet je ook dat je er een aantal zaken kan melden?
Stel je een put in de weg vast? Kom je tijdens een wandeling
zwerfvuil tegen? Ongedierte gespot in je straat of tuin? Meld het
eenvoudig, snel en wanneer je wil via www.berlaar.be/webloket.
Onze medewerkers ontvangen je melding, gaan
ermee aan de slag en houden je op de hoogte
via de door jou opgegeven contactgegevens.

Wie zijn tuin al lenteklaar heeft gemaakt en het snoeiafval thuis wil
laten verhakselen, kan hiervoor beroep doen op een
gespecialiseerde snoeifirma. Maar ook in het reyclagepark
(Hellegatstraat 2) is er ruimte voor je groenafval (klein snoeihout,
haagscheersel, ..). Je kan het er iedere weekdag gratis kwijt tot 18 uur,
behalve op donderdag (sluitingsdag).
We hopen deze activiteit samen met onze compostmeesters
spoedig te kunnen hervatten.
Meer weten?
Dienst Milieu – 03 410 19 00 of milieu@berlaar.be

Meer weten?
www.berlaar.be/webloket
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Berlaar drie nieuwe
AED-toestellen rijker
Begin maart kreeg Berlaar drie nieuwe automatische
externe defibrillators bij, ook wel AED-toestellen
genoemd. Zo'n toestel kan je in geval van nood gebruiken bij de
reanimatie van een persoon met een hartstilstand.
De AED analyseert zelf het hartritme van het slachtoffer en bepaalt
automatisch of een stroomstoot kan helpen. Het toestel geeft
gesproken instructies en helpt je door de reanimatie tot
professionele hulpverleners het van je overnemen.
Een AED-toestel is zeer gemakkelijk te gebruiken. Iedereen kan het
bedienen, de defibrillator legt namelijk zelf uit welke handelingen je
moet volgen. De drie nieuwe toestellen geven bovendien ook
visuele instructies via een scherm, zodat je voortaan nog beter
begeleid wordt tot de hulpdiensten ter plaatse zijn.
Waar vind je AED's in Berlaar?
In Berlaar hangen nu in totaal 8 AED-toestellen, je kan ze vinden op
onderstaande locaties:
o SK Rita Berlaar - Welvaartstraat 101 (buiten)
o Politiekantoor Berlaar - Schoolstraat 30 (buiten)
o F.C. Berlaar-Heikant - Melkouwensteenweg 73 (binnen)
o Rode Kruis Berlaar – Zomerstraat 26 (buiten)
o Tandartspraktijk Benedenti - Park Diamant 1 (binnen)
o NIEUW Station Balder – Stationsplein 1 (buiten)
o NIEUW Groepspraktijk Atlas – Aarschotsebaan 95 (buiten)
o NIEUW Sporthal 't Stapveld - Pastorijstraat 62 (buiten)

Erfgoeddag blaast
20 kaarsjes uit
Erfgoeddag is dé jaarlijkse feestdag voor
roerend en immaterieel erfgoed. En dit jaar is het
extra feest, want Erfgoeddag blaast 20 kaarsjes
uit! Stip het Erfgoedweekend van zaterdag 24 en
zondag 25 april dus alvast aan je agenda, want ook Berlaar neemt
opnieuw deel.
Eigenlijk wilden we vorig jaar met z'n allen klinken op de 20ste editie
van Erfgoeddag, maar corona stak er een stokje voor. Erfgoeddag
werd toen met een jaar uitgesteld. En dus vieren we de afgelopen
twee decennia aan Erfgoeddagen in 2021.
De Nacht
Voor het thema van dit jaar, 'De Nacht', werkte de dienst Vrije Tijd een
film uit waarbij je teruggestuurd wordt in de tijd. 2020 was namelijk
niet het eerste jaar waarin er een avond- of nachtklok werd opgelegd
in België. 80 jaar geleden werd er ook één gehanteerd, maar wel om
andere redenen. Neem deel aan Erfgoeddag en hoor de 'echte'
getuigenissen over de donkere periode van WOII.
Tijdens het weekend van 24 en 25 april streamen we de film zodat je
in eigen bubbel de hartverscheurende, maar soms ook grappige
anekdotes kan aanhoren. Inschrijven kan vóór 20 april via
www.berlaar.be/erfgoeddag2021 of bovenstaande QR-code.

Verder beschikt ieder voertuig
van politiezone Berlaar-Nijlen
over een AED-toestel.
Heb je zelf een AED-toestel
hangen aan je bedrijf of
organisatie? Laat het ons weten
via communicatie@berlaar.be
zodat we de lijst met locaties
kunnen aanvullen. Alle
bijkomende informatie over een
AED-toestel is mogelijks één
leven extra gered!
Meer weten?
www.berlaar.be/aed

Vergeet je afspraak niet!
De gemeentelijke administratieve diensten werken al een tijdje
uitsluitend op afspraak. Er één maken kan online via
www.berlaar.be/webloket, waar je eerst kan nagaan of je
misschien al geholpen bent met het digitale thuisloket. Als je liever
telefonisch of per mail een afspraak maakt, kan dit uiteraard nog
steeds via 03 410 19 00 of info@berlaar.be.
Met een afspraak verlies je geen tijd en kunnen we jouw vraag en
onze bestaffing efficiënter voorbereiden. De diensten zijn namelijk
nog steeds minimaal bezet, onze medewerkers zorgen dat ze op
het afgesproken tijdstip klaarstaan wanneer ze een afspraak met
jou hebben. Het is daarom belangrijk dat je je afspraak nakomt of
de betrokken dienst tijdig op de hoogte brengt indien je
onverwacht niet kan komen.
Een afspraak gemaakt?
1. Kom langs op het afgesproken tijdstip. Wie te laat of helemaal
niet langskomt, moet een nieuwe afspraak maken. Vergeet die
dag zeker de juiste documenten niet mee te brengen, want
anders bestaat ook dan de kans dat je een nieuwe afspraak
moet maken.
2. Meld je aan via de parlofoon aan de ingang. Vermeld je naam
en bij welke dienst je een afspraak hebt.
3. Je zet je mondmasker op, gaat binnen en ontsmet de handen.
4. De persoon waarmee je een afspraak hebt helpt je verder.
Het is belangrijk om zeker je
afspraak te bevestigen, te
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of te-annuleren.
je door omstandigheden je
afspraak niet kunt nakomen, kan
je die online of telefonisch
annuleren of verplaatsen. Zo
weten we wie wanneer komt en
kunnen we vrije plaatsen snel
opvullen.
Meer weten?
www.berlaar.be/afspraak
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