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Berlaar: welvarend,  
landelijk en veilig 

Op 14 oktober trekken we naar de 
stembus. U zal u een nieuw gemeente-
bestuur kiezen dat onze mooie landelijke 
gemeente de komende jaren zal besturen. 
N-VA Berlaar komt in oktober met een 
eigen lijst op. Die beslissing is geen keuze 
tegen de huidige kartelpartner, maar 
wel een positieve keuze voor een eigen 
N-VA-traject. De N-VA werkt daarom aan 
de samenstelling van een eigen kandi-
datenlijst met een sterk programma voor 
onze gemeente.

Het samenstellen van onze eigen lijst 
verloopt positief: de oudgedienden en de 
nieuwe kandidaten zorgen voor een goe-
de cohesie. Helpende handen zijn steeds 
welkom. Geef ons gerust een seintje via 
berlaar@n-va.be. 

De N-VA gaat voor een welvarend Berlaar 
in een veilig Vlaanderen. 

Staf Geysemans
Afdelingsvoorzitter

Theo Francken komt naar Berlaar

Theo Toert 
Op donderdag 7 juni komt 
N-VA-staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie Theo 
Francken naar Berlaar. Hij 
zal zijn beleid toelichten dat 
zacht is voor de kwetsbaren, 
maar hard voor diegenen 
die misbruik maken van 
onze gastvrijheid. Iedereen 
is van harte welkom. 
Inschrijven kan via 
www.n-va.be/berlaar, via 
de QR-code of via 
0476 80 87 05.  

DONDERDAG

7 juni 
20 uur

Zaal Familia 

Berlaar-Heikant

De N-VA heeft een            voor Berlaar.
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Berlaar geselecteerd voor bouwmeesterscan 
Goed nieuws voor de toekomst van onze landelijke gemeente. De Vlaamse Bouwmeester en zijn team 
selecteerden Berlaar voor een bouwmeesterscan. De scan wordt in 2018 uitgevoerd.

Wat is een bouwmeesterscan? 
De bouwmeesterscan is een tool, ontwikkeld voor lokale besturen die snel werk 
willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een welgekomen hulp-
middel om aan de continue versnippering in Vlaanderen een halt toe te roepen. 
Doel is de gemeenten bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, 
beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een meer zorgza-
me en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.

Meerwaarde bouwmeesterscan voor Berlaar? 
Thomas Wellens, ondervoorzitter van N-VA Berlaar en natuurliefhebber, licht 
verder toe: “Als N-VA strijden we niet alleen voor een veiliger Vlaanderen, maar 
ook voor een mooier en leefbaarder Vlaanderen met voldoende plaats voor water, 
natuur, wonen en ontspanning. Een gezonde leefomgeving is niet alleen uitermate 
belangrijk voor de biodiversiteit en voor bescherming tegen de klimaatverande-
ring, maar ook om van de rust te kunnen genieten na een drukke werkdag of om 
met de (klein)kinderen en vrienden leuke momenten te ervaren in onze mooie 
Vlaamse natuur.”

Afdelingsondervoorzitter en natuurliefhebber 
Thomas Wellens is blij met de scan. Dankzij 
de scan kan Berlaar leefbaarder en groener 
worden.

  Meer informatie over de bouwmeesterscan? Surf naar www.vlaamsbouwmeester.be.

Berlaar valt in de prijzen

Begraafplaatsen opgewaardeerd 
Eind vorig jaar reikte Openbaar Groen zijn jaarlijkse awards uit. Ook Berlaar viel in de prijzen. Onze 
gemeente werd vijfde laureaat in de categorie ‘beste groenrealisatie 2017’. Daarnaast kregen we het 
label ’zonder is gezonder’, omdat we een pesticidenvrije gemeente zijn. En tot slot werd Berlaar erkend 
als bijenvriendelijke gemeente. Deze drie prijzen hebben we te danken aan de realisatie van het kerk-
hofpark in het centrum, waar we veel aandacht schonken aan groen. We staan hiermee tussen een 
lijst van grote steden en dorpen van meer dan 20 000 inwoners. Een beoordeling om fier op te zijn als 
kleine landelijke gemeente.

“Ik ben heel trots op wat we in onze gemeente gerealiseerd 
hebben. Daarom ook een bijzonder woordje van dank aan 
het gemeentepersoneel dat zich keihard ingezet heeft”, licht 
schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx toe. 

“Dit jaar worden de voorlopige zuilen op het kerkhof met de 
namen van overledenen vervangen door de definitieve zui-
len. De namen worden er met een leaser ingebrand. Verder 
passen we de beplanting op de site nog aan”, besluit Jan. 

Begraafplaats Heikant krijgt opwaardering
De begraafplaats van Berlaar-Heikant werd de afgelopen 
maanden al onder handen genomen. Maar er komen nog 
enkele vernieuwingen aan. “We zijn druk bezig met alles te 
inventariseren, waarna we overgaan tot het verwijderen van 
verwaarloosde zerken. We zorgen voor meer groen door 
nieuwe aanplantingen. Door het inzaaien van de paden zal 
een mooiere en aangenamer omgeving gecreëerd worden. 
Deze aanpassingen zullen ervoor zorgen dat het onderhoud 
van het Heikantse kerkhof sneller en goedkoper zal kunnen 
gebeuren”, zegt Jan. 

Begraafplaats Hemelshoek ook opgeknapt 
Op het kerkhof van Hemelshoek werd de parking uitgebreid 
en zijn de dakgoten van de gebouwen vernieuwd. In de aula 
werden recent schilderwerken uitgevoerd. Er is ook een 
nieuwe klank- en beeldinstallatie voorzien. Dit geeft meer 
mogelijkheden voor de begrafenisondernemers.

Berlaar is nu officieel een bijenvriendelijke gemeente. Schepen van 
Openbare Werken Jan Hendrickx  is blij met de erkenning.

OCMW Berlaar levert goed werk
Armoede is niet altijd zichtbaar. Toch zijn er in Berlaar, net als in andere gemeenten, mensen die ondersteuning 
nodig hebben. Schepen van Sociale Zaken en Armoedebestrijding Nadine Boekaerts en OCMW-raadslid 
Thomas Wellens zijn ervan overtuigd dat, ondanks de laagdrempeligheid, sommige hulpbehoevenden de 
stap naar het OCMW niet durven zetten. Hoewel het OCMW van Berlaar goed werk levert, is het toch 
belangrijk dat we hier verder op blijven inzetten. 

Leefloon als hefboom voor maatschappelijke integratie
“In Berlaar ontvangen momenteel 48 personen een leefloon. 
Het leefloon is een minimuminkomen voor mensen die over 
onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. De nadruk ligt op 
maatschappelijke integratie. Het leefloon moet een basis vormen 
op weg naar zelfstandigheid. Een belangrijke stap richting die 
zelfstandigheid is arbeidstrajectbegeleiding”, zegt schepen van 
Sociale Zaken en Armoedebestrijding Nadine Boekaerts.

Een job: bescherming tegen armoede en vereenzaming
OCMW-raadslid Thomas Wellens: “N-VA Berlaar vindt dat werk 
de beste bescherming biedt tegen armoede en vereenzaming. 
Daarom zetten we sterk in op arbeidstrajectbegeleiding van 
mensen die OCMW-steun krijgen of vragen. In Berlaar werden 
in 2017 een 150-tal mensen actief geholpen met hun zoektocht 
naar werk.” 

Aantal leefloners op 31 december 2017

Persoon met gezinslast 16

Alleenstaande 23

Samenwonende 8

Co-ouderschap 1

Totaal 48
Nadine Boekaerts
Schepen van Sociale Zaken en 
Armoedebestrijding

Thomas Wellens
OCMW-raadslid



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


