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N-VA Berlaar wenst u een fantastische zomer
De zalige zomer is opnieuw in zicht, wat betekent dat we weer wat meer buiten kunnen komen in ons bere-
goed Berlaar. Maar ja, wat doet een mens dan juist buiten? Iets gaan drinken? Een beetje spelen? Een stukje 
fietsen? Opties troef.

Eén van de doelen van N-VA Berlaar is om het ‘buitenkomen’ in 
onze gemeente een stukje aangenamer te maken. Zo zetten Jan 
Hendrickx en Thomas Wellens zich momenteel stevig in om de 
fietservaring in en rondom onze gemeente te verbeteren. Dit ge-
beurt onder andere door de aanleg van fietsostrades en natuurlijk 
door de verbetering van de reeds bestaande fietspaden. 

Een groep die we zeker niet mogen vergeten, zijn onze kinderen. 
Zij moeten ruimte hebben om te spelen. Omwille van deze reden 

wordt Speelplein Kriebels compleet vernieuwd met allerlei groene 
elementen en nieuwe speeltuigen om er vervolgens een openbare 
speeltuin van te maken.

Indien je niet zo sportief bent en liever niet op een klimrek 
kruipt, kan je nog altijd iets gaan drinken. Ook niet slecht na-
tuurlijk. Met een beetje geluk heb je op een woensdagavond tijd 
en kan je ook nog van wat (lokale) muziekpareltjes genieten. 
Zonnige zomergroeten van het voltallige N-VA bestuur.

Meer weten over N-VA Berlaar?
 N-VA Berlaar      www.n-va.be/berlaar      berlaar@n-va.be

De N-VA heeft een            voor Berlaar.
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Nieuwe bestuursleden in de kijker

Wie zijn Miguel Vissers en August Faes? 
Eerste actie een feit: pamperbox

Sociaal Huis wordt ook Huis van het Kind
“Het OCMW van Berlaar is trotst omdat het niet 
langer alleen een Sociaal Huis is. Het werd sinds 
februari dit jaar officieel erkend als Huis van het 
Kind”, vertelt OCMW-voorzitter Nadine Boekaerts. 
Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband 
tussen verschillende organisaties met een lokaal 
aanbod voor (aanstaande) ouders, voor kinderen 
en voor jongeren. “Het wil een aanspreekpunt 
zijn voor al hun vragen rond opvoeding, preventieve 
gezondheidszorg, informatie over kraamzorg, 
kinderopvang, onderwijs en nog veel meer.”

Pamperbox
Een eerste actie is reeds een feit: de pamperbox. In de pamperbox kan je ongebruikte luiers (overschot) deponeren. De box 
vind je terug in het consultatiebureau op de Ballaarweg 1. De luiers worden nadien via de sociale dienst van het OCMW 
uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. We organiseerden ook een eerste netwerkbijeenkomst met betrokken 
lokale partners, waar inmiddels twee activiteiten gepland werden. 

Acties uitbreiden 
OCMW-raadslid Thomas Wellens licht verder toe: “Deze acties 
willen we naar volgende legislatuur toe verder uitbreiden. 
Het OCMW mag niet alleen een toevluchtsoord zijn voor 
zij die geen bestaansinkomen hebben, maar ook als een echt 
sociaal huis waar iedereen terecht kan voor sociale dienstver-
lening.”

Fietsostrade zorgt voor 
veilige fietsverbinding  
tussen Aarschot en Lier
Op 14 oktober 2018 zal u niet alleen uw vertegen-
woordigers in de gemeenteraad kiezen, maar zal 
u ook uw stem kunnen laten horen op provinci-
aal niveau. Huidig gedeputeerde Jan De Haes uit 
Heist-op-den-Berg zal de lijst trekken voor het 
arrondissement Mechelen.

Samen met onze provincieraadsleden werkt Jan De Haes 
met gedeputeerde voor N-VA Luk Lemmens aan de uit-
voering van heel wat bovenlokale dossiers: “Als grootste 
fractie in het huidig Antwerpse provinciebestuur kunnen 
we trots zijn op het werk dat we al geleverd hebben: een 
geslaagde afslankingsoperatie, de aanleg van fietsostrades, 
de uitbouw van onze groendomeinen en de Nota Ruimte 

die de ruimtelijke verrommeling in onze provincie een halt moet 
toeroepen.”

Thomas Wellens (31 jaar), kandidaat op de derde plaats bij 
de komende gemeenteraadsverkiezingen in Berlaar, werkt als 
ingenieur-adviseur voor gedeputeerde Jan De Haes. Hij buigt 
zich over dossiers die te maken hebben met milieu, energie en 
klimaat.

Als fietsliefhebber ziet hij een vlotte fietsverbinding met Lier en 
Antwerpen graag komen: “Onlangs werd de samenwerkings-
overeenkomst tussen de provincie en de gemeenten Lier, Berlaar 
en Heist-op-den-Berg goedgekeurd, die onze Berlarenaren een 
veilige en snelle fietsverbinding zal geven van Aarschot tot in 
Lier: de fietsostrade F11. Het fietsbeleid zal een van onze speer-
punten worden in onze campagne.”

“Samen met het bovenlokale fietsnetwerk en de uitwerking 
van het trage wegennet willen we voor de Berlaarse burger een 
uitgebreid aanbod creëren van veilige fietsverbindingen. Op 

deze manier willen we een modal shift bij de bevolking teweeg 
brengen. Niet via de weg van repressie op het autoverkeer, maar 
via een aanbod van veilige en snelle fietswegen”, vervolgt hij.

Jan Hendrickx, huidig eerste schepen en lijsttrekker voor 
N-VA Berlaar op 14 oktober vult verder aan: “Vlaanderen en de 
provincie Antwerpen gaan samen de grondverwervingen en de 
onteigeningen bekostigen die nodig zijn om de aanleg van de 
fietsostrade af te werken.”

“De provincie begint ook zelf al met het ontwerp en het opma-
ken van de planning. Voor Berlaar is dit heel goed nieuws: de 
kosten hoeven niet meer voorzien te worden in het budget van 
de gemeente. Als het traject definitief is goedgekeurd, zouden we 
in Berlaar graag al een gedeelte zelf willen realiseren, namelijk 
het traject tussen het station van Berlaar en de Liersesteenweg. 
Zo kunnen fietsers al op een veilige en vlotte manier tot in Lier 
fietsen”, besluit Jan. 

August Faes
1  Wie is  August Faes?

“Ik ben August Faes, roepnaam Staf, 
en ik heb het N-VA-bestuur vervoegd 
ter ondersteuning van de lokale par-
tijactiviteiten. Ik woon sinds drie jaar in 
Berlaar. Ik ben gepensioneerd na een voltijdse loopbaan 
als leidinggevende in de petrochemiesector, met lang 
verblijf in het verre buitenland.”

2  Waarom zet je je in voor Berlaar? 
“Het belang van goed lokaal bestuur neemt meer en meer 
toe, vandaar ook mijn engagement om me in te zetten 
voor nog betere, constructieve, duurzame oplossingen 
voor Berlaar. Het goede werk van de huidige bewinds-
ploeg dient zich te continueren, te versterken en nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen in betrokkenheid en met 
transparantie, zodat we de verandering naar een leefbaar 
en beter Berlaar bestendigen.”

3  Waarom kies je voor de N-VA? 
“Ik ben al enkele jaren lid van de N-VA, omdat ik vind dat 
de N-VA de juiste antwoorden biedt voor de uitdagingen 
van morgen.”

Miguel Vissers 
1  Wie is Miguel Vissers?

“Ik ben student communicatieweten-
schappen en ik vervoegde me enkele 
weken geleden bij het bestuur van N-VA 
Berlaar. Een beslissing die ik nam om nog 
wat jong geweld aan de lokale politiek toe te voegen.”

2  Waarom zet je je in voor Berlaar? 
“Mijn tot nu toe 18-jarig bestaan heb ik in onze mooie 
gemeente doorgebracht. Zowel de lagere school als de 
middelbare school heb ik hier afgerond. Ik wil me inzet-
ten, omdat ik in Berlaar al veel goede dingen zie, maar 
ook omdat er nog veel dingen beter kunnen. Daar wil ik 
mee mijn schouders onder zetten.” 

3  Waarom kies je voor de N-VA? 
“Het is een gevoel dat langzaamaan duidelijker werd. En-
kele jaren geleden ben ik de politieke actualiteit beginnen 
volgen. Na verloop van tijd merkte ik dat ik me steeds 
meer kon vinden in het gedachtengoed van de N-VA. 
Ik wil de jongeren in onze gemeente, samen met onze 
ondervoorzitter Thomas Wellens, een stem geven in het 
gemeentebestuur.”

Nadine Boekaerts
Schepen van Sociale Zaken en 
Armoedebestrijding

Thomas Wellens
OCMW-raadslid

 Jan Hendrickx
Schepen 
Lijsttrekker gemeenteraad

 Thomas Wellens
Afdelingsondervoorzitter 
Plaats 3 gemeenteraad



Wij zijn thuis in de provincie Antwerpen. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door 
de winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen 
feest, zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Antwerpen. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Antwerpen.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

Veilig Verantwoord Vlaams

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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:     /     /
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