
Onze 4de ontbijteditie was een succes !

Ik wens jullie een jaar vol zorgeloos geluk en 
gezondheid. 
Een jaar vol warmte om te genieten van de 
kleine dingen van het leven. 
Veerkracht om jullie talenten zo maximaal 
mogelijk te gebruiken. 
Leefkwaliteit om hartelijk en verdraagzaam 
te zijn en zich verbonden te voelen. 
Ook  wens ik jullie veel vooruitgang ... stap met 
ons mee >>de weg vooruit !

Leden en sympathisanten zorgden voor een 
fijne, gemoedelijke sfeer op ons 

nieuwjaarsontbijt. We luisterden naar 
Nahima Lanjri, Servais Verherstraeten en 
Walter Horemans.
Nadien werd de opbrengst van "de nacht van 
de burgemeester"  overhandigd aan de 
helpende verenigingen.
Voor de kaartenverkoop kreeg de KLJ een 
cheque van 1540 € en de scouts een cheque 
t.w.v.720 €.
De helpende verenigingen op de avond  zelf 
waren Dakota die 1500 € kregen.  De KLJ en 
de volleybal kregen beiden 800 €.

Els Mombers
Voorzitter

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Els Mombers
(elsmombers@telenet.be)
www.berlaar.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/berlaar.cdenv

in BERLAAR
berlaar.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Berlaar jaargang 3 - maart 2018

Berlaar, 
het Bruisend Dorp
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Beste burgers van Berlaar,

Als u dit nummer leest zijn we als partij 
volop bezig met de lijstvorming  voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober.  We gaan voor een 
geëngageerde politiek van en voor 
mensen van Berlaar.  We willen het 
beste bundelen  van alle mensen met 
de goeie wil om vooruit te gaan.  Het is 
de tijd van niet meer te moeten kiezen 
tussen links en rechts, tussen twijfel of 
extremen.  Het is tijd voor >> de weg 
vooruit !  Meer WIJ voor een sterker ik.  
Dat is de kracht van het centrum, de 
kracht van CD&V.   We trekken naar de 
kiezer met een lijst vol ervaring maar 
ook nieuw bloed !  Wie interesse heeft 
om mee te werken aan een positief 
politiek project voor onze gemeente 
mag altijd een seintje geven. U bent van 
harte welkom !

Walter Horemans 
Burgemeester en lijsttrekker CD&V

      CD&V Berlaar kiest voor

           >> de weg vooruit 

                     in 2018

Het was weer gezellig op ons NJ ontbijt !

EEN TERUGBLIK OP ONS 
NIEUWJAARSONTBIJT ...



Voetpad Liersesteenweg

CD&V Berlaar kiest voor 
>>de weg vooruit !

Authentieke kerstmarkt

De 2de  kerstmarkt dompelt Berlaar onder 
in een feeërieke sfeer waar het aangenaam 
vertoeven was. Op en rond het dorpsplein 
stelden meer dan 50 verenigingen en 
Berlaarse handelaars  zich op met een 
eigen standje. Het gemeentebestuur 
voorzag randanimatie  en ZOB Berlaar 
nodigde de enige, échte Kerstman uit. De 
kiosk was het middelpunt van het ganse 
gebeuren. Startend met zingende 
kinderen en afsluitend met heel veel 
lekkers……gewoonweg  een avondje vol 
gezelligheid. Tot de 3de editie!

Op dit moment wordt keihard gewerkt in 
onze gemeente. Uit de buurtbabbel kwam 
oa het pijnpunt betere fiets- en 
voetpaden naar voor.  Met een budget 
verhoging tot 1.3 mj euro kunnen we 
Liersesteenweg, Legrellestraat, 
Smidstraat, Anjerstraat, Kapellebaan, 
Hertstraat en Itegembaan aanpakken.
Het fietspad Kessel-Berlaar zal 
afhankelijk van het weer in juni al open 
gesteld worden . Het wordt een prachtige 
en veilige fietsverbinding.  Ook het 
kruispunt richting Gestel zal verbeterd 
en duidelijker worden.
Voor Heikant  is er ook goed nieuws want 
de plannen voor het Kardinaal 
Cardijnplein, Melkouwensteenweg-
Heideroosstraat (riolering+heraanleg) 
krijgen stilaan vorm. De plein-functie zal 
meer tot z’n recht komen en op die manier 

de kern van de hei  cachet geven rekening 
houdend met de opstelling van de kermis  
en voldoende parkeermogelijkheden.
Het grote project dat een enorme 
weerslag zal hebben op het centrum zijn 
de weg- en rioleringswerken 
Pastorijstraat-Ballaarweg.  We wachten 
tot de werken fietspad Kessel-Berlaar 
zeker klaar zijn. Dit om de overlast te 
beperken. 
We durven alvast op uw begrip en geduld 
rekenen. We kunnen immers geen 
pannenkoeken bakken zonder eieren te 
breken… ! 

Uw burgemeester. De gemeenteraad  keurde het budget 2018 
en de meerjarenplanning tot en met 2023 
goed. Wettelijk moet de meerjarenplanning 
een overschot hebben in 2019 en is het aan 
het volgend bestuur om een planning te 
maken tot en met 2025. Berlaar legt de lat 
hoger en zorgt ervoor dat de volgende zes 
jaar de budgetten sluitend zijn.
Het bestuur in Berlaar is strenger voor 
zichzelf dan dat de wetgever voorziet. 
Volgens de regels van de budgetopmaak 
moet men een dubbel financieel evenwicht 
hebben. Er moet een overschot zijn in het 
jaar van het budget (2018) en bovendien  
moet er een overschot zijn aan het einde van 
de legislatuur (2019). Wij hebben bij de 
opmaak van de meerjarenplanning  verder 
vooruit gekeken nl. t.e.m. 2023.  We doen dit 
omdat we de volgende jaren grote 
investeringen plannen en we willen zeker 
zijn dat we die ook kunnen betalen.  Veel 
beloven is immers gemakkelijk maar je moet 
zien dat het ook betaalbaar is.  
Als alles volgens timing kan gebeuren zijn er 
de volgende 5 jaar 38 miljoen aan 
investeringen gepland. Dit is een serieus 
bedrag voor een kleine gemeente zoals 
Berlaar. 

De afgelopen jaren hebben we een spaarpot 
kunnen opbouwen van 12 miljoen en voor 
sommige investeringen krijgen we subsidies 
maar dan nog zal er moeten geleend 

worden.  We hebben hiermee rekening 
gehouden bij de opmaak van de 
meerjarenplanning  EN de gemeente heeft 
een zeer lage schuld  per inwoner. Er is dus 
marge om te lenen. Ik betreur wel dat een 
aantal projecten, buiten de wil om van het 
bestuur,  vertraging oplopen want het valt te 
verwachten dat de rente op termijn zal 
stijgen. 

Stefaan Lambrechts
Schepen van financiën, senioren en 
communicatie

Schepen Suzy Put in actie

Dag van de 
marktbezoeker

Op St Valentijn is het ‘de dag van de 
marktbezoeker’ te Berlaar. Dit was een 
initiatief van de marktcommissie dat door 
het bestuur verder werd uitgewerkt en bij 
vele in de smaak viel.
Rode roosjes voor de vrouwen, 
chocolaatjes voor de mannen en een 
goochelaar voor de kinderen fleurden 
onze markt op.

BERLAAR EEN FINANCIEEL GEZONDE 
GEMEENTE 

"Taxshift kost de 
gemeente 400.000 €     

per jaar"



Voetpad Liersesteenweg

CD&V Berlaar kiest voor 
>>de weg vooruit !

Authentieke kerstmarkt

De 2de  kerstmarkt dompelt Berlaar onder 
in een feeërieke sfeer waar het aangenaam 
vertoeven was. Op en rond het dorpsplein 
stelden meer dan 50 verenigingen en 
Berlaarse handelaars  zich op met een 
eigen standje. Het gemeentebestuur 
voorzag randanimatie  en ZOB Berlaar 
nodigde de enige, échte Kerstman uit. De 
kiosk was het middelpunt van het ganse 
gebeuren. Startend met zingende 
kinderen en afsluitend met heel veel 
lekkers……gewoonweg  een avondje vol 
gezelligheid. Tot de 3de editie!

Op dit moment wordt keihard gewerkt in 
onze gemeente. Uit de buurtbabbel kwam 
oa het pijnpunt betere fiets- en 
voetpaden naar voor.  Met een budget 
verhoging tot 1.3 mj euro kunnen we 
Liersesteenweg, Legrellestraat, 
Smidstraat, Anjerstraat, Kapellebaan, 
Hertstraat en Itegembaan aanpakken.
Het fietspad Kessel-Berlaar zal 
afhankelijk van het weer in juni al open 
gesteld worden . Het wordt een prachtige 
en veilige fietsverbinding.  Ook het 
kruispunt richting Gestel zal verbeterd 
en duidelijker worden.
Voor Heikant  is er ook goed nieuws want 
de plannen voor het Kardinaal 
Cardijnplein, Melkouwensteenweg-
Heideroosstraat (riolering+heraanleg) 
krijgen stilaan vorm. De plein-functie zal 
meer tot z’n recht komen en op die manier 

de kern van de hei  cachet geven rekening 
houdend met de opstelling van de kermis  
en voldoende parkeermogelijkheden.
Het grote project dat een enorme 
weerslag zal hebben op het centrum zijn 
de weg- en rioleringswerken 
Pastorijstraat-Ballaarweg.  We wachten 
tot de werken fietspad Kessel-Berlaar 
zeker klaar zijn. Dit om de overlast te 
beperken. 
We durven alvast op uw begrip en geduld 
rekenen. We kunnen immers geen 
pannenkoeken bakken zonder eieren te 
breken… ! 

Uw burgemeester. De gemeenteraad  keurde het budget 2018 
en de meerjarenplanning tot en met 2023 
goed. Wettelijk moet de meerjarenplanning 
een overschot hebben in 2019 en is het aan 
het volgend bestuur om een planning te 
maken tot en met 2025. Berlaar legt de lat 
hoger en zorgt ervoor dat de volgende zes 
jaar de budgetten sluitend zijn.
Het bestuur in Berlaar is strenger voor 
zichzelf dan dat de wetgever voorziet. 
Volgens de regels van de budgetopmaak 
moet men een dubbel financieel evenwicht 
hebben. Er moet een overschot zijn in het 
jaar van het budget (2018) en bovendien  
moet er een overschot zijn aan het einde van 
de legislatuur (2019). Wij hebben bij de 
opmaak van de meerjarenplanning  verder 
vooruit gekeken nl. t.e.m. 2023.  We doen dit 
omdat we de volgende jaren grote 
investeringen plannen en we willen zeker 
zijn dat we die ook kunnen betalen.  Veel 
beloven is immers gemakkelijk maar je moet 
zien dat het ook betaalbaar is.  
Als alles volgens timing kan gebeuren zijn er 
de volgende 5 jaar 38 miljoen aan 
investeringen gepland. Dit is een serieus 
bedrag voor een kleine gemeente zoals 
Berlaar. 

De afgelopen jaren hebben we een spaarpot 
kunnen opbouwen van 12 miljoen en voor 
sommige investeringen krijgen we subsidies 
maar dan nog zal er moeten geleend 

worden.  We hebben hiermee rekening 
gehouden bij de opmaak van de 
meerjarenplanning  EN de gemeente heeft 
een zeer lage schuld  per inwoner. Er is dus 
marge om te lenen. Ik betreur wel dat een 
aantal projecten, buiten de wil om van het 
bestuur,  vertraging oplopen want het valt te 
verwachten dat de rente op termijn zal 
stijgen. 

Stefaan Lambrechts
Schepen van financiën, senioren en 
communicatie

Schepen Suzy Put in actie

Dag van de 
marktbezoeker

Op St Valentijn is het ‘de dag van de 
marktbezoeker’ te Berlaar. Dit was een 
initiatief van de marktcommissie dat door 
het bestuur verder werd uitgewerkt en bij 
vele in de smaak viel.
Rode roosjes voor de vrouwen, 
chocolaatjes voor de mannen en een 
goochelaar voor de kinderen fleurden 
onze markt op.

BERLAAR EEN FINANCIEEL GEZONDE 
GEMEENTE 

"Taxshift kost de 
gemeente 400.000 €     

per jaar"



Onze 4de ontbijteditie was een succes !

Ik wens jullie een jaar vol zorgeloos geluk en 
gezondheid. 
Een jaar vol warmte om te genieten van de 
kleine dingen van het leven. 
Veerkracht om jullie talenten zo maximaal 
mogelijk te gebruiken. 
Leefkwaliteit om hartelijk en verdraagzaam 
te zijn en zich verbonden te voelen. 
Ook  wens ik jullie veel vooruitgang ... stap met 
ons mee >>de weg vooruit !

Leden en sympathisanten zorgden voor een 
fijne, gemoedelijke sfeer op ons 

nieuwjaarsontbijt. We luisterden naar 
Nahima Lanjri, Servais Verherstraeten en 
Walter Horemans.
Nadien werd de opbrengst van "de nacht van 
de burgemeester"  overhandigd aan de 
helpende verenigingen.
Voor de kaartenverkoop kreeg de KLJ een 
cheque van 1540 € en de scouts een cheque 
t.w.v.720 €.
De helpende verenigingen op de avond  zelf 
waren Dakota die 1500 € kregen.  De KLJ en 
de volleybal kregen beiden 800 €.

Els Mombers
Voorzitter

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is 
heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Els Mombers
(elsmombers@telenet.be)
www.berlaar.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
fb.com/berlaar.cdenv

in BERLAAR
berlaar.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Berlaar jaargang 3 - maart 2018

Berlaar, 
het Bruisend Dorp

v.
u.

: J
on

at
ha

n 
Ca

rd
oe

n,
 W

et
st

ra
at

 8
9 

- 1
04

0 
 B

ru
ss

el

Beste burgers van Berlaar,

Als u dit nummer leest zijn we als partij 
volop bezig met de lijstvorming  voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober.  We gaan voor een 
geëngageerde politiek van en voor 
mensen van Berlaar.  We willen het 
beste bundelen  van alle mensen met 
de goeie wil om vooruit te gaan.  Het is 
de tijd van niet meer te moeten kiezen 
tussen links en rechts, tussen twijfel of 
extremen.  Het is tijd voor >> de weg 
vooruit !  Meer WIJ voor een sterker ik.  
Dat is de kracht van het centrum, de 
kracht van CD&V.   We trekken naar de 
kiezer met een lijst vol ervaring maar 
ook nieuw bloed !  Wie interesse heeft 
om mee te werken aan een positief 
politiek project voor onze gemeente 
mag altijd een seintje geven. U bent van 
harte welkom !

Walter Horemans 
Burgemeester en lijsttrekker CD&V

      CD&V Berlaar kiest voor

           >> de weg vooruit 

                     in 2018

Het was weer gezellig op ons NJ ontbijt !

EEN TERUGBLIK OP ONS 
NIEUWJAARSONTBIJT ...


