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wenst u een prettig eindejaar!

Dit jaar nodigen we jullie niet uit op 
een nieuwjaarsreceptie, maar op een 
(vroege) eindejaarsreceptie, zodat we 
onze activiteit uit de drukke januari-
maand tillen! Iedereen (leden, niet-
leden, sympathisanten, collega’s van 
andere partijen - zelfs van buiten onze 
gemeentegrenzen) is op vrijdag 11 
december 2015 van harte welkom in 
de kantine van voetbalclub FC Heikant 
(Melkouwensteenweg 73), waar we 
vanaf 20u30 kunnen genieten van 
enkele hapjes en drankjes.

We hebben naar jaarlijkse gewoonte 
weer een interessante gastspreker 
gestrikt, die naast onze voorzitter een 
woordje zal richten tot het publiek. Dit 
jaar komt niemand minder dan Bert 
Wollants (Kamerlid en schepen te Lier) 
ons kort over de energieproblematiek 
onderhouden. 

Voor meer info kan u steeds terecht op 
onze webstek (http://berlaar.n-va.be), 
Facebookpagina of op het e-mailadres 
christophe.debackere@n-va.be. 
Hopelijk tot daar!

UITNODIGING 

EINDEJAARSRECEPTIE 

N-VA BERLAAR
Op het einde van het jaar zijn we on-
geveer halfweg deze bestuursperiode. 
Onze gemeente draait op volle toeren, 
met de N-VA mee aan het roer. Onze 
partij werkt goed samen met haar coa-
litiepartner. De resultaten mogen dan 
ook al gezien worden.

De voorbije zomermaanden bruiste het 
in Berlaar, dankzij talrijke activiteiten. 
Onze gemeentelijke ambtenaren hadden 
hun handen vol. We willen hen dan ook 
bedanken voor hun inzet.

Naast de jaarlijks terugkerende even-
menten, waren we dit jaar ook uitzonder-
lijke getuige van een sportieve hoogmis, 
namelijk de passage van de Tourkara-
vaan! Duizenden stonden in dikke rijen 
langs de N10 om hun favoriete renner(s) 
aan te moedigen. Het werd een brui-
sende en feestelijke dag, zelfs al flitsten 
de renners in een oogwenk voorbij op het 
nieuwe asfalt van de Aarschotsebaan.

Ook het gemeentebestuur bleef tijdens de 
zomermaanden op een stevig toerental 
draaien. Er wordt dan ook fel gebouwd 
in Berlaar, en de plannen van een Nieuw 
Administratief Centrum (NAC) en 
de heraanleg van de marktomgeving 
worden grondig en doordacht opge-
maakt en voorbereid. Verder in dit blad 
geven onze schepenen Jan Hendrickx en 
Nadine Boekaerts wat meer duiding bij 
één van de belangrijkste dossiers die mo-
menteel bij hen op tafel liggen, namelijk 
onderwijs (Jan) en de opvang van asiel-
zoekers in Berlaar (Nadine), uiteraard 

een bijzonder actueel thema. Daarnaast 
mochten we begin oktober ook minister 
Muyters (N-VA) ontvangen, die onder 
een stralende zon de nieuwe verkaveling 
Winterhof plechtig opende. 

Aangezien we niet enkel mee vorm ge-
ven aan een immer beter Berlaar, maar er 
ook voortdurend naar streven om onze 
interne partijwerking te verbeteren, zijn 
we steeds op zoek naar geëngageerde 
burgers die daar mee hun schouders 
willen onder zetten. Neem bij interesse 
gerust contact met ons op, of kom gerust 
langs op onze (vroege) eindejaarsreceptie 
op vrijdag 11 december 2015 in de kan-
tine van FC Heikant (zie links). We zijn 
in het bijzonder op zoek naar jongeren 
die de rangen van onze nieuw inter-
gemeentelijke jongerenafdeling willen 
vervoegen, waarover Thomas verder in 
dit nummer wat meer uitleg geeft.

Alvast een prettig jaareinde gewenst!

Staf Geysemans, 
Christophe De Backere
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N-VA bouwt mee aan een sterk  
groeiend Berlaar

N-VA mandatarissen met minister Muyters



www.n-va.be/berlaar berlaar@n-va.be

Als onderdeel van het Berlaarse 
gemeentebestuur zet de N-VA zich 
mee in voor de vergroening van 
onze gemeente.Twee voertuigen 
uit het gemeentelijke wagenpark 
werden vervangen door zoge-
naamde CNG-wagens of voertui-
gen die op Compressed Natural 
Gas rijden.

Het gebruik van zulke wagens 
leidt tot een reductie in uitstoot 
van fijn stof met 95 % en van 
stikstofoxiden tot 50%. Er is ook 
een significante brandstofbespa-
ring van 30 tot 50 %, aldus onze 
schepen van Openbare Werken Jan 
Hendrickx.

Organiseer je graag quizzen, 
sportevenementen, infosessies, 
festivals/concerten of praten jullie 
graag over politiek bij een pint? 
Wil je andere jongeren leren ken-
nen op een gezellige informele 
manier?

Enkele jongeren van regio Grote 
Nete (Berlaar, Sint-Katelijne-
Waver, Putte en Nijlen en moge-

lijk zelfs nog andere gemeenten) 
zoeken gemotiveerde jongeren om 
mee te helpen met het opzetten 
van een intergemeentelijke Jong 
N-VA afdeling. Ons doel is om 
over de gemeentegrenzen heen 
bovenvermelde activiteiten te 
organiseren, om andere jongeren 
te engageren om lid te worden van 
onze partij en gewoonweg plezier 
te beleven samen. Een eventuele 

eerste activiteit zou een quiz van 
onze afdeling zijn.

Een honderdtal spelers en sympathisanten zorgden voor een gezellige Bingoavond in Zaal Familia in Berlaar-
Heikant. Het werd een sfeervolle avond waarbij niemand met lege handen naar huis keerde. 

Zonder afbreuk te doen aan het verdienstelijk werk van de helpers, richten we nog een speciaal dankwoord tot 
Nadine en Bart voor de schitterende leiding, waardoor gans de avond een vlekkeloos verloop kende. Daarnaast 
uiteraard nog een speciaal woord van dank  aan de milde schenkers van de vele waardevolle prijzen. Berlaar rijdt met milieuvriendelijke CNG-wagens

Oprichting Jong N-VA Grote Nete

Schepen Jan Hendrickx is be-
voegd voor de opvolging en 
aansturing van het beleid inzake 
onderwijs: “We staan de komende 
jaren voor een aantal belangrijke 
stappen, maar ik ben er zeker van 
dat we er klaar voor zijn: Berlaar 
maakt immers deel uit van de 
goed draaiende scholengemeen-
schap Scholen aan de Nete. 

Dit schooljaar vieren we trouwens 
feest, want we bestaan 10 jaar. Die 
verjaardag werd uitgebreid ge-
vierd, met een groot feest dat werd 
georganiseerd en klaargemaakt 
door de directies en leerkrachten.

Scholen aan de Nete bestaat mo-
menteel uit vier schoolbesturen 
en zeven basisscholen met der-
tien vestigingsplaatsen. In totaal 
verzorgen zij onderwijs voor 2 138 
leerlingen met ongeveer 170 perso-
neelsleden. Berlaar heeft momen-
teel 390 leerlingen, waarvan 142 in 

het kleuteronderwijs en 248 in het 
lager onderwijs. 

Door de budgettaire uitdagingen, 
zullen de scholengemeenschap-
pen in de toekomst nog groter 
moeten worden. We hebben 
daarvoor dan ook reeds de eerste 
stappen gezet, want de eerste 
contacten met andere gemeentes 
zijn al gebeurd.

Voor ons nieuw schoolgebouw in 
de Pastorijstraat naast Sporthal 
‘t Stapveld verlopen de werken 
volgens planning. Als alles goed 
gaat, kunnen de leerlingen het 
schooljaar 2016-2017 starten in de 
nieuwe vestiging. 

Ik ben er gerust in dat onze leer-
krachten en directie ons kwali-
teitsvol onderwijs daardoor op een 
nog hoger niveau kunnen bren-
gen, want de nieuwe gebouwen 
worden uitgerust met de aller-

nieuwste technologie, een zee van 
ruimte, een prachtige speelkoer, 
nieuwe turntoestellen enzovoort. 
Met andere woorden: de nieuwe 
school wordt TOP!”

4de bingo - lootkaartspel groot succes

Wil je daaraan meewerken?  
Of gewoon graag meer  
informatie? 
Contacteer dan:  
thomas.wellens@n-va.be

Er beweegt wat in het Berlaarse gemeentelijk onderwijs

Jan Hendrick
Schepen

Momenteel vangt het OCMW 
asielzoekers op in vier Lokale 
Opvang Initiatieven (LOI). De 
kerntaken van een LOI zijn zor-
gen voor huisvesting, voeding, 
medische verzorging, leefgeld, 
onderwijs, vrijetijdsbesteding, 
psychosociale begeleiding en 
uitleg en bijstand over de asiel-
procedure. 

Eén LOI wordt momenteel be-
woond door drie alleenstaanden, 
het andere door een echtpaar met 
kindje. Daarnaast werden onlangs 
twee bijkomende LOI’s goedge-

keurd door Fedasil, waarin telkens een 
gezin met twee kinderen terecht kan. 

Berlaar neemt momenteel dus zeker 
reeds haar verantwoordelijkheid op en 
voorziet op vraag van staatssecretaris 
Theo Francken (N-VA), bevoegd voor 
Asiel en Migratie, in de nodige opvang 
voor mensen die om hun land zijn 
moeten ontvluchten, uit angst voor 
hun fysieke veiligheid en integriteit. 

Met het oog op de nakende invoering 
van het (allicht verplichte) spreidings-
plan, is het goed dat Berlaar reeds 
enige inspanningen gedaan heeft.

Opvang van vluchtelingen in Berlaar

Nadine Boekaerts
OCMW-voorzitter



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


