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Bouwkranen, bakstenen, spadesteken en verfborstels, het is je vast al opgevallen: 
in Berlaar investeren we momenteel volop in de toekomst. Maar hoe vorderen 
deze werken en wat mag je de komende jaren nog verwachten? We lichten enkele 
projecten op de volgende pagina’s graag aan je toe.

BOUWEN AAN HET BERLAAR VAN
DE TOEKOMST

Meer informatie en inspiratie vind je  
op onze website: www.bontebuurt.be.

Wat leeft er in je buurt? Geen betere 
manier om dat te weten te komen, dan 
door een toffe buurtkrant te maken. Via 
een speciale module op onze website 
kan je voor iedereen in je buurt een bonte 
buurtkrant maken. 
Elke buurt die een buurtkrant maakt, krijgt 
100 exemplaren gratis gedrukt. 
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BERLAAR IN DE STEIGERS!

Onze kinderen hebben de sleutel van de 
toekomst in handen, daarom maken we 
werk van een nieuwe basisschool aan de 
Pastorijstraat. De ruwbouw is al goed ge-
vorderd. Als alles volgens schema verloopt, 
kunnen de kinderen in september 2016 
naar hun nieuwe klaslokalen verhuizen. 
Ook het Heilig Hart van Maria-instituut 
zit niet stil. Zij bouwen in sneltempo een 
nieuw schoolgebouw en een sporthal in de 
Sollevelden.

We willen in 2018 een vernieuwde en vei-
ligere Pastorijstraat aan je voorstellen. De 
riolering wordt er, samen met die van de 
Ballaarweg, grondig onder handen geno-
men. We verwachten de werken halverwe-
ge 2017 te kunnen starten.

In Gestel bereiken we de laatste fase van 
ons landschapsplan. We kunnen rekenen 
op een Vlaamse subsidie van 40 % voor de 
verbetering van de parking en de poort 
in het centrum van Gestel. We hopen 
dit in de loop van 2016 te realiseren, zo-

dat Gestel opnieuw in 
volle pracht kan schitteren. De vele po-

sitieve reacties voor het reeds 
geleverde werk doen iedereen 
alvast veel plezier.

De werken aan de verkaveling 
Balderdorp, tussen Smids-
traat en Dorpsstraat, lopen als 
een trein. Er zijn al een twin-
tigtal huizen gebouwd en tegen 
2018 komen daar zeker nog 
140 wooneenheden bij. Soci-
ale huisvestingsmaatschappij 
Zonnige Kempen zal ongeveer 

50 van deze huizen bouwen en beheren. 
Omdat ook de privé-sector een honderdtal 

extra woningen en appartementen bouwt, 
zitten we intussen op koers naar 
12 000 inwoners.

Zorg op maat in Berlaar!
Onze gemeente mag van geluk spreken. 
Nog voor 2018 mogen we twee splinter-
nieuwe rustoorden in Berlaar verwach-
ten. Daarmee voldoen we aan de Vlaamse 
norm. Voor het gemeentebestuur is het 

bovendien een financiële opsteker omdat 
beide gebouwen door een vzw gefinancierd 
worden.

RVT St. Augustinus wil naast het huidige 
rustoord een nieuw gebouw met zo’n 100 
bedden bouwen. De plannen werden in-
tussen voorgelegd ter goedkeuring. Voor 

het rust- en verzorgingstehuis van de Zus-
ters van Berlaar is de bouw intussen al ver 
gevorderd.

Veilig fietsen in Berlaar
We bereiden op dit moment het onteige-
ningsdossier voor de Kesselsteenweg voor. 
Samen met de gemeente Nijlen zullen we 
het fietspad van Kesseldorp naar Berlaar 
(kruispunt Legrellestraat) aanpakken. In 
2016-2017 wordt dit afgerond

Met het provinciebestuur onderhandelen 
we over de fietsostrade van Lier naar Aar-

Je kan er haast niet naast kijken. Momenteel wordt er in ons anders 
zo kalme Berlaar hard gebouwd. Want stilstaan is achteruitgaan, dat 

hebben we als schepencollege ook begrepen. We stellen enkele van 
deze projecten even kort aan je voor.

Nieuwe basisschool in 
Pastorijstraat

Poort en parking in 
Gestel

Vernieuwde dorpskern in Gestel

Balderdorp Nieuwbouw Zusters van Berlaar

RVT St. Augustinus
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IN MEMORIAM: 
HUBERT VAN HOOF

 
Op dinsdag 14 juli is oud-schepen 

Hubert Van Hoof op 72-jarige 
leeftijd overleden. Hij was 7 

jaar schepen en voordien 6 jaar 
OCMW-raadslid in Berlaar.

‘Beireke’ was een gewaardeerd lid van de 
Berlaarse CD&V-fractie. Op 1 juli 2008 
ging hij op rustpensioen, maar hij stond 
ook daarna nog steeds klaar om ons met 

raad en daad bij te staan.

Hubert was een vriend van iedereen. Een 
echte man van en voor het volk. In zijn 

beleidsdomeinen, onderwijs, bibliotheek 
en senioren, plantte hij zaden waar we nu 
nog steeds de vruchten van plukken. Zo 

genieten tientallen bezoekers nog elke dag 
van een vernieuwde bibliotheek en volgen 

vele kinderen met veel plezier les in de 
nieuwe basisschool van Berlaar-Heikant.

De CD&V-fractie wenst zijn echtge-
note Irene, hun kinderen, de familie en 

vrienden oprecht veel sterkte bij dit verlies. 
Zijn warme persoonlijkheid zal door velen 

gemist worden.

schot. We zouden hier graag 
al het gedeelte tussen het station en de 
Liersesteenweg realiseren.

Voor de fietspaden langs de N10/Aar-

schotsebaan zijn de plannen voor Berlaar-
Heikant klaar. Helaas blijft het daar (erg 
lang) wachten op de goedkeuring van het 
Vlaamse Gewest. Zo is de discussie voor 
het gedeelte in Heist-op-den-Berg nog niet 
afgerond. Het fietspad komt er zeker, maar 

een tijdstip kunnen we jammer genoeg nog 
niet meegeven. Een verse asfaltlaag kregen 
we, dankzij de doortocht van de Ronde 
van Frankrijk, gelukkig al wel. Het verloop 
van die werken kon je begin juli volgen in 
het programma ‘1000 zonnen’ op één .

NAC = Nieuw Administratief 
Centrum
De uitdaging voor deze legislatuur is er 
groot. Naast al deze projecten staat name-
lijk ook de bouw van een nieuw gemeen-
tehuis op het programma. We willen dit 
tegen 2018/2019 realiseren. Het zal een 
toegankelijk en duurzaam gebouw wor-
den, aangepast aan de noden van deze tijd 
en op maat van een moderne dienstverle-
ning.

Je vraagt jezelf misschien af hoe we dit 
allemaal gaan kunnen betalen. Wel, we 
verzekeren je dat alles binnen het huidige 
budget past. Elk project werd zorgvuldig 
en gedetailleerd bekeken. We willen zeker 
niet verder springen dan we kunnen. Door 
de lagere schuldgraad van Berlaar hebben 
we een reserve die ons zuurstof geeft om 
dit allemaal te realiseren. En het lijkt ons 
momenteel het ideale moment om in de 
toekomst te investeren!

Fietspad voor Legrellestraat

Kruispunt Gestel-Legrellestraat

Berlaar in 1000 zonnen

BELA102.indd   3 27/08/15   12:46



4
8

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

Uw lokale contactpersoon:
Voorzitter Guy Staes
(guy.staes@telenet.be)

www.berlaar.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/cdenvberlaar
 
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
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CD&V OP HET AVONDFEEST
CD&V Berlaar 
verzorgde ook een 
stand op het Berlaarse 
Avondfeest. 
Een stand waar er met 
lekkere cava of aperol 
kon bijgepraat worden. 
Voor de kleinsten was er 
kindergrime voorzien.
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