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BUNDELING

Leef in het heden, 
streef naar de  
toekomst 
Het nieuwe jaar is intussen al enkele  
weken oud. Hopelijk hebben jullie  
kunnen genieten van een vredig kerst-
feest, een gezellige oudejaarsavond en 
een goede start van het nieuwe jaar.  
We hadden alweer geen witte kerst,  
maar de nieuwe gemeentelijke kerst- 
verlichting en de keurig versierde  
winkels zorgden niettemin voor een  
feestelijke en gezellige sfeer.

Snoepjes voor nieuwjaarszangertjes
Na een aarzelende start in de kille ochtenduren, 
trokken opnieuw honderden zangertjes op  
oudejaarsdag van huis tot huis. Langs alle  
kanten weerklonken nieuwjaarswensen, in ruil 
voor een dankbaar aangenomen snoepje of een 
centje. 

In het Centrum en op de Heikant maakten ook 
enkele bestuursleden van onze partij om en bij 
de 600 zangertjes blij met een snoepje. 

In familiekring lazen diezelfde kinderen  
vervolgens een nieuwjaarsbrief met de   
beste wensen voor mama en papa, oma  
en opa, meter en peter en andere  
dierbaren. 

Maak 2017 fantastisch!
Laat het verleden achter je, streef naar de 
toekomst, maar leef in het heden. Winnaars 
geven nooit op, en zij die opgeven winnen 
nooit. Maak 2017 zo fantastisch dat 2016 
jaloers wordt. 

Geef elke dag de kans om de mooiste dag 
van het jaar te worden. En weet dat liefde 
het enige is dat niet minder wordt, als je het 
deelt…

Veel schoon volk op 
eindejaarsreceptie

Op 16 december 2016 hield N-VA 
Berlaar haar eindejaarsreceptie in 
de kantine van FC Heikant. Net als 
vorig jaar, was het een bijzonder 
gezellige avond, met lekkere hapjes 
en drankjes. Ook enkele volks-
vertegenwoordigers, behoorlijk 
wat jeugd én collega’s uit nabije 
gemeenten tekenden present.

Na een inleidend woordje door 
eerste schepen Jan Hendrickx gaf 
Rik Verwaest, N-VA-schepen in 
Lier, een gesmaakte speech over 
de ideologie van onze partij en het 
harde en structurele werk van  
de regeringen, dat weldra zal  
beginnen lonen. Voorzitter Staf  
Geysemans sloot de receptie af 
met een nieuwjaarswens.

“De Berlaarse 
N-VA-familie wenst 
jullie een gelukkig 
2017!”
Staf Geysemans,  
voorzitter N-VA Berlaar
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Schepenen werken naarstig verder aan een beter Berlaar 
We schrijven inmiddels januari 2017, precies vier jaar na de start van de huidige gemeentelijke legislatuur. 
Nu twee derde van de bestuursperiode achter de rug is, maken schepenen Jan Hendrickx en Nadine 
Boekaerts een stand van zaken op. Je zal merken dat er de voorbije jaren hard is gewerkt, maar het werk 
is nog niet af. Jan en Nadine gaan dan ook onverminderd door: zij zetten zich volop in om van Berlaar een 
gemeente te maken die niet alleen klaar is voor de huidige uitdagingen, maar ook voor de van de toekomst.

Openbare werken

Nieuwe fietspaden, rioleringen en rijbanen

Schepen Jan Hendrickx erfde geen gemakkelijke taak op vlak 
van openbare werken. Zijn socialistische voorganger droeg 
namelijk niets over van dossiers, waardoor het inwerken was 
geblazen. Het was wel snel duidelijk dat er veel werk aan de 
winkel was, en nog steeds is! Jan ging er niettemin van bij de 
start vol tegenaan, samen met de mensen van de technische 
dienst. Zij startten inmiddels heel wat dossiers op.

Heel wat op stapel
Er staan de komende jaren heel wat openbare werken op stapel, 
waarbij we in 2017 volop inzetten op voet- en fietspaden. Dit zijn 
de voornaamste: 

  Aan de Ballaerweg, de kerkomgeving en de Pastorijstraat 
komen er nieuwe rioleringen en voet- en fietspaden, alsook 
nieuwe straatverlichting.

  Ook aan de Legrellestraat en Kesselsesteenweg plant de 
gemeente een nieuw fietspad en nieuwe verlichting.

  Aan de Hemelshoek komt er zowel nieuwe riolering als een 
nieuw fietspad. Er komen ook 22 nieuwe parkeerplaatsen aan 
de begraafplaats.

  Het Kardinaal Cardijnplein, de Heideroosstraat en de 

Melkouwensteenweg kunnen binnenkort genieten van 
nieuwe riolering, nieuwe voet- en fietspaden, een betere 
rijbaan en een opwaardering van het plein. Aan de 
parkingingfunctie van het plein wordt niet geraakt. Ook de 
kermis zal niet lijden onder de vernieuwingen.

  Er komt een samenwerkingsovereenkomst met Heist en Putte 
voor de aanleg van nieuwe fietspaden en het structureel 
onderhoud van het reeds bestaande gedeelte in de kern van 
Heikant.

  Onze kerkhoven in het Centrum en op de Hei worden verder 
opgewaardeerd.

Gemeente maakt werk van subsidiedossiers
De gemeente is daarnaast volop bezig met de opmaak van 
verschillende dossiers die nodig zijn om subsidies te verkrijgen, 
zoals het kerkenbeleidsplan en kerkenbeheersplan, en met een 
beheersplan voor Gestel.

Ten slotte is ook de start van de werken aan verkaveling 
Heikneuterhof vermeldenswaardig. Er is al een gedeelte van 
het nieuwe fietspad tussen Heikanthof, Heikneuterhof en 
Leemputten aangelegd, waardoor je een gedeelte van het fietspad 
langs de N10 kan vermijden om veilig naar het centrum van de 
Hei te fietsen of te wandelen. 

Onderwijs

Fier op onze  
gemeentelijke scholen
Ook in de vorige bestuursperiode was Jan Hendrickx 
al schepen van Onderwijs. Door verder te bouwen 
op het verleden zijn de verwezenlijkingen dan ook 
navenant. Op 1 september startten de leerlingen van 
onze gemeenteschool het nieuwe schooljaar namelijk 
in hun gloednieuwe gebouw.

Er heerste een gezonde spanning in het begin, maar inmiddels 
zijn we een trimester verder en liggen de gebruikelijke 
kinderziektes (hopelijk) achter de rug. Alles begint stilaan op 
rolletjes te lopen. Intussen kreeg de school ook een naam: ‘De 
Stap’. Andere gemeenten kregen trouwens onlangs verschillende 

rondleidingen met de bouwplannen in de hand. Zij vonden dit 
allemaal een zeer geslaagd en prachtig resultaat! Aangezien we 
ook een prachtig schoolgebouw op de Hei hebben, mogen we fier 
zijn op onze gemeentelijke schoolgebouwen.

Vrijwilligers gaan strijd tegen eenzaamheid aan  
Eenzaamheid krijgt de jongste jaren (terecht) veel aandacht. “Ook ons Berlaarse OCMW maakt hier in 2017 
volop werk van”, zegt schepen Nadine Boekaerts. “Zo deden we onlangs een oproep naar vrijwilligers die de 
85-plussers van onze gemeente willen bezoeken.”

Uit de gesprekken tijdens die bezoekjes ontdekken we wellicht 
dat de bejaarde zich alleen op de wereld voelt of dat er een 
dringende nood bestaat aan bijstand. Als dat zo is, kunnen onze 
maatschappelijk werkers hen helpen om uit hun isolement te 
ontsnappen. Talrijke vrijwilligers gingen op deze oproep in, 
waarvoor hartelijk dank!

Ontmoetingen in lokaal dienstencentrum
Een andere oplossing om eenzaamheid uit de wereld te bannen, 
is een lokaal dienstencentrum. Dit is niet alleen een gebouw waar 
warme maaltijden en diensten, zoals haartooi of voetverzorging, 
worden aangeboden, maar een ontmoetingsplaats. De activiteiten 
die er plaatsvinden, kunnen de nood aan gezelschap beantwoorden.

De gemeente pleegde hierover al verschillende keren overleg met 
het bestuur van het Heilig Hart van Maria-klooster. We kwamen 
overeen om een ruimte te voorzien op het gelijkvloers van het 
klooster achter de kerk, dat door nieuwbouwappartementen wordt 

vervangen. Een ideale locatie: goed gelegen in het centrum, vlakbij 
een rustoord waaraan beschikbare diensten kunnen worden 
gekoppeld. 

Veel parkeergelegenheid is er wel niet. Daarom besliste de 
OCMW-raad om een aantal ondergrondse parkings op de 
locatie aan te kopen. Een belangrijke investering, die volop 
ten goede komt van de toekomstige bezoekers van ons lokaal 
dienstencentrum.

Investeren in bejaardenzorg
Ook de investeringssubsidies die we aan beide rustoorden van ons 
dorp toekennen, vormen een tegemoetkoming aan de zorg voor 
onze bejaarden. Dankzij de opvang waarin WZC St.-Augustinus 
en Kloosterhof voorzien voor onze oudere hulpbehoevenden, 
moet het OCMW zelf geen rustoord oprichten en uitbaten. 
Financieel en praktisch goed meegenomen, waardoor een 
investeringssubsidie meer dan verantwoord is!

Patrimonium
Duurzaam onderhoud van de gemeentelijke gebouwen
Het gebouwenbeheersplan voor Berlaar is zo goed als klaar. Het doel van het plan is om een inventaris op te maken van alle 
gebouwen die eigendom zijn van de gemeente en na te gaan hoe we die (nog) beter en duurzamer kunnen onderhouden.

Vaak betreffen dit werkjes die je thuis vanzelfsprekend doet (bladeren verwijderen uit goten en aflopen, platte daken onderhouden, 
schouwen reinigen, buitenkranen dichtzetten in de winter, timers en thermostaten instellen, toestellen tijdig laten keuren) maar 
die op gemeentelijke schaal al eens door de mazen van het net durven te glippen. Uiteraard worden in de plannen ook de grotere 
onderhoudswerken opgenomen.

N-VA zoekt nieuwe bestuursleden

Zorg jij mee voor verandering?
N-VA Berlaar is steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden of  
helpende handen voor onze activiteiten. Heb jij interesse om mee vorm te geven aan een beter Berlaar in een sterk Vlaanderen? 

 Neem gerust contact op via staf.geysemans@n-va.be.



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 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:     /     /


