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Berlaarse CD&V-afdeling 
zette 2014 feestelijk in

Met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zette de 
Berlaarse CD&V-afdeling het nieuwe jaar op 31 
januari feestelijk in. Gastsprekers van dienst waren 
Koen Van den Heuvel, Puurs burgemeester en 
de fractievoorzitter voor CD&V in het Vlaamse 
Parlement en staatssecretaris Servais Verherstraeten. 
Blader snel door voor een fotoverslag!
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Heikantse basisschool 
volledig vernieuwd!
Inderdaad u hebt het goed gelezen, na de realisatie van de nieuw-
bouw anno 2010 is het oudste gedeelte van de lagere school vol-
ledig vernieuwd.

Wat is er juist gebeurd?
Vooreerst is de elektriciteit en de 
data-bekabeling aangepakt. Er is vol-
ledig nieuwe bekabeling met de juiste 
aardingen doorgevoerd in alle klaslo-
kalen, stopcontacten zijn aangepast, 
nieuwe verlichtingsschakelaars geïn-
stalleerd en de juiste aansluiting voor 
computerkabels voorzien. Kortom, het 
is nu veel veiliger op elektrisch gebied.

De centrale verwarming was de vol-
gende stap: het afbreken van de oude 

installatie in de kelder en het plaatsen 
van twee nieuwe ketels was noodza-
kelijk. Hierdoor zijn er nu drie circuits 
voorzien om het energieverbruik in de 
perken te houden. Naargelang de bezet-
ting van de lokalen kan er nu afzon-
derlijk verwarmd worden. De nodige 
isolatie van de verwarmingsbuizen is 
natuurlijk ook vernieuwd.

De buitenbeglazing en de ramen 
kwamen daarna aan de beurt. Met de 
aannemer van de werken was duide-

lijk afgesproken dat de meeste werken 
moesten starten tijdens het Allerhei-
ligenverlof. Omdat er veel slijp- en 
kapwerk aan te pas kwam, waren deze 
werken best ingrijpend. Het uiterlijk 
van de ramen stemt overeen met de 
kleur van de nieuwbouw, zodat alles een 
gezamenlijk geheel vormt. De dubbele 
beglazing geeft ook hier een besparing 
op het energieverbruik.

Een laatste stap was de isolatie van 
het platte dak, al liep die voor een stuk 
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ook gelijk met de beglazingswerken. 
Op de huidige dakbedekking is isolatie 
voorzien met daarop een nieuwe dak-
laagbescherming. De bescherming heeft 
een witte kleur zodat het zonlicht in de 
zomer de hitte weerkaatst en het iets 
minder warm wordt in de klaslokalen.

Wat heeft dit allemaal gekost?
Inderdaad de kostprijs van dit plaatje 
loopt al vlug op tot 370 000 à 400 000 
euro. Een logisch gevolg van duurder 

geworden energie en een grote vraag 
aan besparingsmaatregelen. Voor de 
renovatie van het dak  alleen bedroeg 
de kostprijs al bijna 130.000 euro. Het 
resterende bedrag heeft de overige 
renovatiewerken bekostigd. 

Met dit sluitstuk is de school compleet 
en kunnen wij er de volgende jaren 
tegenaan! Alleen hier en daar nog een 
likje verf  en dan kunnen we terecht 
trots zijn op dit nieuwe, mooie gebouw 

in Berlaar-Heikant. Onze kinderen 
zullen er ongetwijfeld goed onderwijs 
krijgen.

Eddy Verstappen

Schepen van 

Ruimtelijke 

Ordening, Sport 

en ICT

Nieuw lokaal 
voor Berlaarse duivenmelkers
Op 7 maart 2014 stelde het gemeentebestuur het nieuwe lokaal voor de duivenmelkers van de Koninklijke Duivenbond van 
Berlaar-Centrum voor. Het lokaal werd aangebouwd naast sporthal ‘t Stapveld en moet de beoefenaars van één van de meest 
traditionele onder de Vlaamse sporten een gepast clubgebouw bieden. 

Ze kunnen er samen komen om de duiven in te korven en op te leren. Het geheel kostte zo’n 59.255 euro, maar was nodig 
om de duivenmelkers niet in de kou te laten staan.
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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 lokale contactpersoon
Guy Staes 
(guy.staes@telenet.be)
www.berlaar.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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/doe-mee/lid-worden

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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Onze mandatarissen poseren met de 
staatssecretaris en de fractievoorzitter.

Nieuwjaarsreceptie: een fotoverslag!
Samen met heel wat sympathisanten klinkte onze afdeling op vrijdag 31 januari vreugdevol op het 
nieuwe jaar. Enkele foto’s!

De voltallige CD&V-afdeling duimt 
voor een fantastisch en voorspoedig 2014!

Burgemeester Walter Horemans en schepen 
Eddy Verstappen verwelkomen staatssecre-
taris Servais Verherstraeten en de fractie-
voorzitter van het Vlaamse Parlement Koen 
Van den Heuvel.

Koen Van den 
Heuvel en Wim 
Soons toosten op 
het nieuwe jaar.


