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 De eindexamens voor de studenten zijn volop bezig, maar de deuren van 
de Gemeentelijke Basisschool in Berlaar-centrum gaan eind juni dicht. 
De oude schoolgebouwen worden afgebroken en maken op termijn  
plaats voor het Nieuw Administratief Centrum. Het nieuwe schooljaar 
2016-2017 gaat daardoor van start in de nagelnieuwe gebouwen van de  
Pastorijstraat, naast Sporthal ‘t Stapveld. 

De nieuwe school is een luchtig, mooi en 
functioneel gebouwencomplex. In maart 
2015 werd het startschot gegeven voor de 
bouw ervan, onder het nauwgezette oog 
van N-VA-schepen Jan Hendrickx. Vijftien 
maanden later zijn de werken voltooid. 

Officiële opening op 27 augustus
“Op donderdag 31 april 2016 werden de  
nieuwe gebouwen van de gemeentelijke 
basisschool in het centrum opgeleverd”, zegt 
schepen Hendrickx. “Tijdens de rondgang 
noteerden we nog enkele kleine werkpuntjes, 
maar die zijn inmiddels al opgelost. Ook de 
buitenaanleg bevindt zich in de eindfase.”

Er komt bovendien een nieuw fietspad naast 
de school. De werken daarvoor kunnen bin-
nenkort starten. De leerkrachten zijn stilaan 
begonnen met het inpakken en verhuizen 
naar hun nieuwe school. De officiële opening 
is gepland voor zaterdag 27 augustus 2016. 
Met de nodige festiviteiten, belooft dit een 
onvergetelijke dag te worden. 

Kinderopvang Roefels trekt al op 4 juli in 
nieuwe gebouwen
In het gebouw is ook onze nieuwe buiten-
schoolse kinderopvang Roefels gehuisvest. 
Die start al op maandag 4 juli in de  
nieuwe gebouwen. Ook de muziekacademie 
SAMWD verhuist mee. Ze beschikken  
daardoor nu ook over eigen lokalen,  
uitgerust met aangepaste akoestiek.  
Zij zullen voor een muzikale noot zorgen  
op de officiële opening.

Het gemeentelijk basisonderwijs beschikt 
nu over twee nieuwe schoolgebouwen, in 
Heikant en in het centrum. Enthousiaste 
leerkrachten en gemotiveerde leerlingen  
gaan ervoor zorgen dat het 
Gemeentelijk Basisonder-
wijs een mooie toekomst  
tegemoet gaat.

Staf Geysemans 
Voorzitter N-VA Berlaar

Nieuwe schoolgebouwen centrum 
zijn zo goed als klaar

Welkom op het 
Avondfeest!

Zaterdag 25 juni
Vanaf 19 uur
Centrum Berlaar

Ook dit jaar kan je weer rekenen op 
een heerlijke avond in het centrum 
van Berlaar op het jaarlijkse Avond-
feest. Na een jaartje afwezigheid is 
de N-VA weer van de partij met een 
standje.

Je kan er een praatje slaan met 
onze mandatarissen, genieten van 
een Vlaamse Leeuw-biertje of een 
heerlijke gin-tonic of gewoon gezellig 
keuvelen met familie en vrienden. 
Wij hopen jullie daar alvast te mogen 
begroeten!

  Leerlingen van de basisschool kunnen vanaf september les volgen in nagelnieuwe gebouwen.

We organiseren dit jaar overigens weer  een ballonwedstrijd, waarmee leuke prijzen te winnen zijn!
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Nieuw N-VA-bestuur kijkt al vooruit naar 2018

Op donderdag 10 maart kozen de leden van N-VA Berlaar een afdelingsbestuur. De gemotiveerde ploeg zal 
onze N-VA-afdeling de volgende drie jaren in goede banen leiden.
Uittredend voorzitter Staf Geysemans kreeg opnieuw het 
vertrouwen van de leden van de afdeling. Hij blijft de functie ook 
de volgende drie jaar uitoefenen. N-VA Berlaar is verheugd dat 
we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van eind 
2018 opnieuw een beroep kunnen doen op zijn ervaring om de 
voorbereidingen daarvan vlot te doen verlopen.

Aftredend ondervoorzitter Christophe De Backere wil zich 
toeleggen op zijn doctoraat aan de KU Leuven en geeft daarom 
de fakkel door aan een andere jonge kracht: Thomas Wellens  
(29 jaar). Hij werd unaniem verkozen en zal Staf stevig 
ondersteunen de komende jaren. We wensen Thomas, die ook  

lid is van het arrondissementele N-VA-bestuur, veel succes toe 
met deze nieuwe uitdaging.

Marcel De Ceulaer is al jaren een geëngageerde en betrouwbare 
kracht in het bestuur. Ook de komende jaren kunnen we op hem 
blijven rekenen. Schepenen Jan Hendrickx en Nadine Boekaerts, 
gemeente- en politieraadslid Christophe De Backere en 
gemeenteraadslid Maria Vervloet maken als lokaal mandataris 
sowieso deel uit van het afdelingsbestuur. Inmiddels zijn David 
Westhof en Kristine Van Looy eveneens toegetreden tot onze 
rangen.

Had u ook bingo op 
gezellige avond? 
De vijfde Bingo-lootkaartavond op 22 april in de 
Familiazaal in Heikant was weer een groot succes. 

Een honderdtal spelers en sympathisanten luisterden 
gespannen naar de ‘roeper’ in de hoop dat hij hun 
lottonummers zou vernoemen. Milde schenkers onder 
de Berlaarse zelfstandigen zorgden voor heel wat 
waardevolle prijzen, zodat niemand met lege handen 
huiswaarts keerde.

Heikantse verenigingen scoren in 2016
Tijdens een lang Hemelvaartweekend dat bol stond van de communiefeesten konden we volop van de zon genieten. Niet alleen 
voor de communicanten, maar ook voor twee Heikantse verenigingen was het een feestelijk weekend. 
Het nieuwe lokaal van de Heikantse meisjeschiro werd plechtig geopend en het is echt een prachtig gebouw! Dat heeft de Chiro te 
danken aan 458 vrijwilligers, die zeven jaar lang samen camping C3 hebben uitgebaat op Werchter. De opbrengsten daarvan zorgden 
voor genoeg geld om deze prachtige lokalen te bouwen. Daarnaast promoveerde FC Heikant (opnieuw) naar eerste provinciale, na een 
knappe reeks in de tweede seizoenshelft.

N-VA heeft aandacht voor 
hulpbehoevenden in Berlaar 
Schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Nadine Boekaerts neemt 
haar verantwoordelijkheid. Samen met het personeel van het OCMW 
zorgt zij voor de nodige opvang en begeleiding van hulpbehoevenden. 
Het nakende spreidingsplan van staatssecretaris Theo Francken, waarbij 
asielzoekers over de Vlaamse gemeenten verdeeld worden, zorgde 
voor aanpassingen maar die uitdaging gingen Nadine en haar team 
probleemloos aan. 

David Westhof zette onlangs zijn eerste stappen in de lokale politiek. Hij kocht een N-VA-
lidkaart en trad toe tot het bestuur van onze lokale afdeling. We zochten hem op om te 
peilen naar zijn drijfveer achter de (niet altijd evidente) stap naar de politiek.

Jan Hendrickx, schepen van Openbare Werken, heeft al heel wat 
verwezenlijkt de voorbije jaren. Denk maar aan de nieuwe schoollokalen 
in het centrum. Maar hij rust niet op zijn lauweren. Er staat de komende 
maanden en jaren nog heel wat op stapel in onze gemeente!

Waarom wilde je je inzetten voor Berlaar, David?
Politiek moet een antwoord geven op maatschappelijke thema’s. Dat kan maar als je de problemen eerst 
benoemt en er daarna werkbare oplossingen voor uitwerkt. Omdat ik dat een nobele opdracht vind, wil ik niet 
langer louter als supporter van een politieke ploeg aan de zijlaan staan, maar actief deel uitmaken van die ploeg. 

Waarom de specifieke keuze voor de N-VA?
De N-VA klopt met de juiste hamer op de juiste nagel. Vrijheid, rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid 
zijn de pijlers van onze samenleving. De N-VA vertaalt haar standpunten hierover helder en duidelijk, mét 
aandacht voor de identiteit van onze Vlaamse samenleving. Dat heeft ons inmiddels op het pad van verandering 
gebracht. In Vlaanderen én in Berlaar. Elke Vlaming kan die kracht van verandering al voelen. En de impact van 
andere maatregelen zal de komende maanden en jaren ook voelbaar zijn. Daar mogen we best trots op zijn.

Nieuwe parkings, verkavelingen en 
fietspaden

De nieuwe parking in de Smidstraat 
is al afgewerkt en wordt veelvuldig 
gebruikt. Er zijn 26 parkeerplaatsen, 
waarvan 2 plaatsen voor mindervaliden.

Op 1 juni 2016 startten de werken voor 
de nieuwe verkaveling Heikneuterhof 
in de Leemputten. Met wat meeval 
wordt het project eind november 2016 
afgerond. De asfalteringswerken en 
de aanleg van de voet- en fietspaden 
staan ook in de steigers. De afwerking 
is voorzien tussen juni en september dit 
jaar.

Ook in de Legrellestraat en Hemelshoek 
plant de gemeente nieuwe fietspaden. 
Het fietspad in de Itegembaan willen we 
dit jaar merkbaar verbeteren door een 
nieuwe rode slemlaag aan te brengen. 
Het fietspad krijgt een grondigere 

opknapbeurt wanneer de geplande 
rioleringswerken er gebeuren.

Opfrisbeurt voor Kardinaal  
Cardijnplein
Het Kardinaal Cardijnplein krijgt in 
de nabije toekomst een welgekomen 
opfrisbeurt. De inwoners van Heikant 
(en liefhebbers van onze kermis) 
moeten geen schrik hebben: het plein 
blijft zijn parkeerfunctie behouden. 
Uiteraard zullen de werken niet tijdens 
de kermis plaatsvinden.

De plannen voor de heraanleg van 
de Pastorijstraat, de kerkomgeving 
en de Ballaerweg zitten stilaan in een 
eindfase. Eenmaal die zijn goedgekeurd, 
werkt de dienst Ruimte er hard aan om 
alles tijdig klaar te krijgen en zo vlot 
mogelijk te laten verlopen.

Nieuwe uitdagingen wachten
“Zoals je kan zien, hebben we nog wel 

wat werk voor de boeg, want we zijn 
ook volop bezig met de voorbereiding 
van het Nieuw Administratief 
Centrum”, besluit schepen Hendrickx. 
“Het is een grote uitdaging om de 
vooropgestelde planning tijdens deze 
bestuursperiode rond te krijgen en zo 
Berlaar-centrum, Heikant en Gestel nog 
veiliger en mooier te maken. Maar we 
zetten onze schouders onder dit project, 
want we willen Berlaar klaar maken 
voor de toekomst.”

Nieuw bestuurslid David Westhof:
“De N-VA klopt met de juiste hamer op de juiste nagel”

Schepen Jan Hendrickx werkt aan Berlaar

  Deze ploeg zet zich de volgende drie jaar volop in voor u.

In ons volgende huis-
aan-huisblad leggen  
we dezelfde vragen  
voor aan een ander 
nieuw bestuurslid: 
Kristin Van Looy.

We staan voor grote 
uitdagingen, maar 
die kunnen we aan.
OCMW-voorzitter  
Nadine Boekaerts



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde 
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks 
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen 
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich 
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.

De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen. 
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden. 
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft 
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen 
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie 
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015
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werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen


