
Beleidsvisie 
detailhandel (verv blz 3)

We promoten ook verschillende 
evenementen om zo de beleving in ons dorp 
te bevorderen. De deelname aan ‘Weekend 
van de Klant’ en de nieuwe 
publiekscampagne ’Zo dichtblij’ zijn er hier 
enkele van.
Het strategisch commercieel plan is dus een 
start om onze visie verder uit te werken met 
als uiteindelijk doel ons winkelaanbod te 
verbreden en nieuwe, jonge starters in 
Berlaar aan te trekken.

Schepen Suzy Put

"Mijn fietsdroom voor onze gemeente Berlaar".  

Deze vraag stelden we jullie op het avondfeest.

Iedereen kon hier zijn bevindingen en opmerkingen neerpennen. 

Er werden 5 deelnemers blij 
gemaakt met een leuk "fiets" 
geschenkje.

We hebben al deze fietsdromen 
opgelijst en bespreken dit in een 
volgende bestuursvergadering. 

Ondertussen werden al heel wat 
dromen aangepakt en er gaan er 
zeker nog volgen.

Ook vele  fietslichtjes werden 
verkocht t.v.v "Kom op tegen 
Kanker". 

KONING FIETS OP HET 
AVONDFEEST

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking 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 (voorzitter)
(elsmombers@telenet.be)
berlaar.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/berlaar.cdenv

in Berlaar
berlaar.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Berlaar jaargang 2, september 2017
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"MIjn fietsdroom voor onze  gemeente Berlaar"



95 kindjes die in 2016 in Berlaar geboren 
werden kregen een persoonlijke uitnodiging 
in de brievenbus. 
Het ganse gezin werd uitgenodigd  om samen 
de gedenkplaat met alle namen te onthullen 
bij een jonge boom in ons geboortebos.

Een boom is toch het symbool van een sterk 
groeiproces!        Na de ontmanteling van de 
plaat door onze burgemeester en  
kinderhandjes werden ze getrakteerd op een 
gezonde picknick aan de beleeftuin en de 
lokalen van kind en preventie. 

We kunnen zeker spreken van een talrijke 
opkomst wat ervoor zorgde dat het een  
fantastische, warme en gezellige middag was 

voor vele jonge gezinnen.

Suzy Put
Schepen van  landbouw, lokale economie,  
jeugd en gezin

Dit strategisch commercieel plan is 
opgemaakt  vanuit een werk- en stuurgroep 
mede gecoacht door de provincie. Dit is een 
actieplan met een aantal maatregelen om 
een levendige winkelkern te behouden en 
leegstaand zoveel mogelijk te voorkomen!  
We hebben best nog heel wat kwalitatieve 
winkels, een mooi marktplein en scoren bij de 
betere in Vlaanderen wat betreft leegstaande 
handelspanden. Deze laatste moeten we 
zoveel mogelijk voorkomen en dit was dus de 
aanzet om over te gaan tot een 
kernwinkelgebied. Dit geldt als 
basisinstrument om tevens een 
gedifferentieerd beleid te kunnen voeren in 
en buiten de kern. We willen in onze kern nog 
winkels! Momenteel staat dit onder druk door 

een aantal woonprojecten die op til staan. 
Graag willen we op de benedenverdieping 
toch nog een aantal handelspanden 
behouden in ons kernwinkelgebied. Daarom 
vragen we bij afbraak van een handelspand  
de gelijkvloerse winkelfunctie in deze 
nieuwbouw te behouden. Tevens zullen wij 
nog een goed doordachte keuze maken wat 
de stimulerende maatregelen betreft voor 
het kernwinkelgebied. Zoals over de 
gemeentegrenzen heen neemt zowel het 
aantal fietsverplaatsingen als het 
autoverkeer toe in ons dorp. Met als logisch 
gevolg dat we dienen na te denken over 
ondersteunende mobiliteitsmaatregelen.

Lees verder blz 4

Overzicht elektriciteit en gas 
gegevens voor 2016.

Het werkingsgebied van Iverlek bestaat uit de 
volgende 17 gemeenten:
Bornem, Puurs, St.-Amands, Kapelle-opden-
Bos, Zemst, Mechelen, Willebroek, Heist-op-
den-Berg, Hulshout, Berlaar, St-Katelijne-
Waver, Putte, Bonheiden, Keerbergen, 
Boortmeerbeek, Haacht en Tremelo.
Elk van deze gemeenten heeft één 
vertegenwoordiger in de RBC (Regionaal 
Bestuur Comité) Mechelen.
Vandaag bekijken we de belangrijkste 
gegevens van het voorbije jaar 2016. Met in 
het totaal onze 318.921 aandelen verdeelt 
over elektriciteit 19746 en gas 121461 kunnen 
we jaarlijks ongeveer rekenen op een mooi 
dividend van 400000€. 
Wist je dat er in totaal bijna 238 km 
elektriciteitsnetten in Berlaar zijn, 
bovengronds en ondergronds samen, voor 
gas mag je er nog eens bijna 109 km 
bijrekenen. Als je die allemaal achter elkaar 
legt ben je redelijk ver weg.
Dit alles kadert in een huishoudelijke 
aansluiting van 5468 gebruikers voor 
elektriciteit en 3711 gebruikers voor gas.
Onze openbare verlichting telt 2055 
lichtpunten waarvan er 66 % de ganse nacht 
blijft branden en een 5 % werkt met een 

dimsturing, het opgesteld vermogen van 
deze lampen is ongeveer 186 kW.
Zoals in vele gemeente hebben wij ook 
klanten die van een sociaal tarief gebruik 
maken in 2016 waren er dat 90 voor 
elektriciteit en 66 voor aardgas, hierbuiten 
zijn ook klanten die gebruik maken van een 
budgetmeter met respectievelijk 38 voor 
elektriciteit en 26 voor aardgas.

Iverlek geeft ook nog premies voor Rationeel 
Energieverbuik, in 2016 zijn er zo 187 premies 
uitgereikt aan verschillende klanten voor een 
totaal bedrag van 140475 €. De zonnepanelen 
zitten in de lift, 492 zonnepanelen zijn 
geïnstalleerd bij verschillende klanten in 
2016.
Onze gemeente zal in 2017 het voortouw 
nemen om het openbaar verlichtingsnet 
grondig te herbekijken. Misschien moeten we 
durven stout zijn en enkele lichtpalen 
schrappen in gebieden waar weinig of geen 
beweging is? Misschien moeten we de knoop 
doorhakken en de ganse openbare 
verlichting overschakelen naar led-
armaturen die het verbruik verminderen, dit 
alles en nog veel meer staat op onze “to do” 
lijst. 

Uw vertegenwoordiger in het RBC Mechelen,
Eddy Verstappen 
Schepen R.O., sport en ICT

VEILIGHEID VOOR ALLES
           ITEGEMBAAN 
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Welkom op het ECHT DANSBAL van 
de nacht van de Burgemeester!

DE VISIE EN AMBITIE VAN 
DETAILHANDEL VOOR DE 
GEMEENTE BERLAAR

Jaarboom voor alle pasgeborenen van 2016

CD&V-Berlaar zet in op 
betere fiets-en voetpaden 

Tegen september willen we in Berlaar  een 
tandje bijsteken. Het fietspad van de 
Itegembaan wordt intussen aangepakt en 
volop verbeterd. 

Ook de werken aan het fietspad 
Kesselsesteenweg richting Berlaar zijn 
intussen aangevat. (duur 1 jaar) 

We beginnen in Nijlen en eindigen aan een 
verbeterd kruispunt ter hoogte van bloemen 
Mariën.

Ook het voetpad van het rustoord richting 
centrum zal eindelijk worden aangepakt.

De werken in de Smidstraat zijn intussen  
bijna voltooid. Het is een mooi resultaat 
geworden waar vele burgers terecht blij om 
zijn. 

Berlaar investeert meer dan 1,2 miljoen €   
aan deze verbeteringswerken.
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