
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
Voorzitter : Els Mombers
elsmombers@telenet.be

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/cdenvberlaar

in BERLAAR
berlaar.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Berlaar jaargang 1 - December 2016
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Stilstaan is achteruitgaan…. Berlaar is 
veranderd maar zal nog veranderen…. 
Op dit moment loopt het openbaar 
onderzoek voor het nieuw 
administratief centrum. De buren zijn 
op de hoogte gebracht na een 
succesvolle en leerrijke 
infovergadering. Het project bevat een 
nieuw administratief centrum met een 
bovengrondse parking voor 102 
wagens, een ondergrondse parking 
met 25 parkeerplaatsen en 14 
appartementen en 2 sociale woningen. 
Het is de verkoop van deze woningen 
die de financiering verzacht voor het 
administratief centrum. Het oude 
bakkerswinkeltje (kant markt) wordt 
afgebroken en zal een fiets- en 
wandelverbinding worden vanuit 
Markt richting Schoolstraat. De gevel 
van het huidige gemeentehuis wordt 
zeker bewaard. 

Lees verder blz 2.

CD&V  Berlaar wenst u en uw familie 

een zalig kerstfeest en een 

gezond 2017 !



Schepen van sport Eddy 
Verstappen opende het nieuwe 
kunstgrasveld voor FC Heikant. 
We voorzagen een investerings-
subsidie van 400.000€.

Berlaar pakt uit met 
nieuwe school en 
buitenschoolse 
kinderopvang 

Gratis soepbedeling vanuit de 
seniorenraad 

Het aantal senioren en hoogbejaarden 
neemt overal toe, ook in Berlaar. Niet 
alleen de vergrijzing neemt toe in 
België, maar ook de 
levensverwachting bij de geboorte. 
Goed nieuws : Van 1994 tot 2014 is ze 
met 4,4 jaar toegenomen van 
gemiddeld 76,7 tot 81,1 jaar, of een 
toename van de levens-verwachting 
van gemiddeld 2,5 maand per jaar… 
CD&V Berlaar zet graag in op deze 
belangrijke doelgroep ! 
 

Intussen mocht ik het prachtige rustoord 
Kloosterhof op vrijdag 9 december 
officieel openen. Grote dank heb ik 
namens de gemeente uitgesproken naar 
de zusters van het heilig hart van Maria . 
Met een gedreven en moderne visie werd 
die woonzorgcentrum een pareltje. 
Op 1 september jl. openden we de nieuwe 
gemeenteschool in de Pastorijstraat. 
Samen met de buitenschoolse opvang 
(150 plaatsen) en de muziekschool is dit de 
kroon op het werk van dit bestuur. Het 
Berlaars onderwijs is op 2 legislaturen 
compleet vernieuwd en aangepakt voor 
de toekomst. Leerkrachten zijn heel 
tevreden. Het aantal inschrijvingen stijgt. 
Intussen loopt de bouwaanvraag voor 
fietspad Legrellestraat/Kessel. In de lente 
is het de bedoeling dat deze werken 
aanvatten. Voor fietsers komt er een deftig 

gescheiden fietspad met nieuwe 
verlichting. Ook het kruispunt 
Legrellestraat richting Gestel (aan 
bloemen Mariën) zal aangepakt en 
verbeterd worden met aandacht voor de 
overstekende fietser. 
De bouwplannen voor heraanleg 
Pastorijstraat en Ballaarweg zijn 
ingediend. De discussie over de parking en 
de gescheiden loopstrook en fietspad voor 
de school is afgerond. Het bestuur kiest 
voor veiligheid ipv parkeerplaatsen. We 
moedigen ouders aan om een stukje te 
voet te lopen. In de toekomst zal een 
ondergrondse parking onder het huidige 
kloostergebouw (na afbraak) een 
oplossing kunnen bieden om de 
parkeerdruk daar wat te milderen. Werken 
in Pastorijstraat zouden na het bouwverlof 
2017 moeten aanvatten.           (Walter H)

 Senioren een grote belangrijke groep ! 
In de derde week van november organiseert 
de Vlaamse Ouderenraad traditiegetrouw 
de Week van de Senior. Het aantal senioren 
en hoogbejaarden neemt overal toe, ook in 
Berlaar. De 65 plussers zitten nu al aan bijna 
20% van onze bevolking of 1 op 4 inwoners 
is ouder dan 65 jaar. Hun aantal zal nog 
stijgen! 
Met de week van de senior willen we deze 
belangrijke groep van mensen in de kijker 
zetten. In Berlaar konden ze deelnemen aan 
een open seniorenraad, een infosessie over 
slaapproblemen en een Plusparty. 
Als slapen een nachtmerrie wordt ! 
De aftrap werd gegeven op 22 november 
2016 met een open seniorenraad waarop 
iedereen van harte welkom was. Een 
twintigtal deelnemers bespraken 
onderwerpen zoals, sport voor (jong) 
senioren, mantelzorgpremies, de 
vrijwilligerswerking van het OCMW. 
Op woensdag werd met een geslaagde 
marktactie (bedeling van gratis soep) 
reclame gemaakt voor een 
informatiebijeenkomst over slapen en voor 
de Plus Party. Tegelijk werd ook de week van 
de senior in de kijker gezet. 
Een goede nachtrust is essentieel voor een 
goede geestelijk en fysieke gezondheid. 

Voormalig Radio 2-journalist Kris Baert 
overwon zijn verslaving aan de slaappil en 
vertelde op woensdag 23 november hoe je 
van slapen weer een zaligheid kan maken. 
Door een vleugje lichtvoetigheid, emoties, 
humor en zang zorgde Baert voor een 
dynamische voorstelling en maakte hij het 
onderwerp makkelijk te verteren. Een 70-tal 
deelnemers genoten van een heel 
interessante avond met vele nuttige tips 
voor “ slecht-slapers”. 
Back to the golden sixties ! 
Op zaterdag 26 november werd de Week van 
de Berlaarse Senior afgesloten met een 
Plusparty. Alle 55-plussers waren dan van 
harte welkom in zaal Forum, waar ze zich 
tussen 14 en 18 uur mochten verwachten 
aan muziek uit de jaren ’60, ’70 en ’80. 
De 160 aanwezigen zetten hun beste beentje 
voor en vonden dat dit initiatief zeker voor 
herhaling vatbaar is. De tap werd verzorgd 
door de scouts, de Tofkes, en Dance Feeling 
waarvoor onze dank. 
De week van de senior 2016 was in Berlaar 
een succes !!! 

Stefan Lambrechts 
Schepen van Senioren 

Burgemeester Walter Horemans en Schepen  

Ingeborg Van Hoof.

Het schepencollege vond het belangrijk 
om de actie "rode neuzen " te steunen.

Op de markt  verkochtten ze echte en valse  
snoepneuzen. De opbrengst ging naar het 
goede doel.

CD&V is een partij die verbindt en niet 
polariseert.  Een partij die er voor zorgt 
dat er welvaart en welzijn kan zijn voor 
iedereen.  Want elke mens telt !

De stralende kerstboom en de kiosk worden de baken van een supergezellige kerstmarkt op 23 december. Van harte welkom !

WEEK VAN DE SENIOR IN BERLAAR




