
(vervolg  open brief  p3) 
Plots worden onze parlementsleden en 
ministers wakker en weten ze het 
allemaal weer om ter best. 
Burgemeesters, schepenen en 
raadsleden worden door de media 
afgeschilderd als aasgieren. Zijn er 
trouwens al excessen à la Gent en 
Antwerpen gemeld uit landelijke 
gebieden ? Ik denk het niet. 
Alle politieke partijen kakelen nu om ter 

hardst . En nu ze wakker zijn gaan ze 
tegen de kleinere gemeenten weer eens 
zeggen hoe het wel zou moeten. 
Laat het lokale niveau nu net het niveau 
zijn, waar nog wel iets gerealiseerd 
wordt, dicht bij de burger. 
Besluit : Het geldgewin zit niet bij de 
gewone mandataris, maar vooral 
bovenaan. Laat de gemeenten met rust. 
Daar heerst nog politiek fatsoen. 

 
Ik ben zelf voorzitter van de 
streekintercommunale IGEMO. Ik krijg 
daar 130 euro (netto) vergoeding om de 
vergadering voor te zitten. (max 18 
vergaderingen op een jaar) Normaal 
krijgt de voorzitter een dubbele 
zitpenning, maar bij IGEMO is dat niet het 
geval.

                                            (Walter Horemans)

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)
www.berlaar.cdenv.be

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

in Berlaar
Berlaar.cdenv.be
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Laat ons samen een "wij-gevoel" creeëren. 
Onze "wij" heeft  een  bepaalde  visie : inclusief 
met de ander, niet tegen de ander. Iedereen 
moet verantwoordelijkheden opnemen, 
niemand in de steek laten. Vandaar werd de 
opbrengst van ons nieuwjaarsontbijt t.w.v 
250 € aan welzijnsschakels geschonken om 

zo bij te dragen aan een goed doel. 
Elk persoon verdient respect en heeft 
basisrechten in onze samenleving.
Mensen zijn sociale wezens en worden 
sterker als ze kunnen rekenen op elkaar.
Aan iedereen die hier aan mee geholpen 
heeft  : DANK !!!           (Voorzitter: Els Mombers)

GELUKKIG 2017



TRAGE WEGEN 
in

BERLAAR
Wij hopen ook nog andere verbindingen 

te kunnen maken opdat iedereen op een 

veilige manier van Heikant naar 

Centrum en verder naar Gestel zou 

kunnen geraken en de drukke wegen 

kan vermijden.

OPEN BRIEF 

 

Bijgevoegde opinie moest mij even van het hart uit eerbied voor de vele honderden, hardwerkende 

mandatarissen die het wel goed menen", zegt burgemeester Walter Horemans 

Er is niets mis met de intercommunales :  er zijn duidelijke regels waaraan ze moeten voldoen. Er is niets 

mis met het nut van intercommunales : gemeenten investeren tijd en geld in deze samenwerkingen, net om 

problemen over de gemeentegrenzen heen op te lossen. 

Autonomie van gemeenten en bestuurskracht heet dat. 

Er is niets mis met hun vertegenwoordigers : als gemeenten samenwerken is het toch logisch dat de 

afgevaardigden vanwege die gemeenten de intercommunales leiden. En ze doen dat goed. Er is niets mis met 

98 % van deze samenwerkingsverbanden : burgemeesters, schepenen en raadsleden werken ten voordele 

van hun gemeenten. Het  aantal mandaten bij de meeste van deze  mensen is erg beperkt. 

Er moeten niet minder intercommunales gemaakt worden, want dan worden ze automatisch  groter, dan 

vermindert net de binding met kleinere gemeenten (zoals Berlaar), en leggen de grotere steden er terug hun 

klauw op. (lees verder p4) 

 

 

 

Trage wegen in Berlaar 

In onze gemeente zijn de laatste jaren heel wat inspanningen 
geleverd om oude trage verbindingen terug open te stellen of 
nieuwe verbindingen te maken. Hieronder maken we een korte 
opsomming van de reeds gerealiseerde wegen : 
*Trage weg thv Netekant door het speelbos richting Nete
*Trage weg achter Gestel kerk richting Nete
*Verbinding Tulpenstraat -Nete
*Trage weg Marc Moris
*Trage weg Constant Verhulststraat -Pastorijstraat
*Trage weg Lindenweg;
*Trage weg Havikstraat-Smidstraat
*Trage weg thv Venushoek-Melkouwen
*Verbinding Ezenhoek-Hertstraat 

Maar de meest recente is het Broekwegpad, een mooie 
verbinding tussen Broekweg en Ezenhoek. 
Wanneer we deze weg bewandelen, denken we niet meer aan 
drukte, maar kunnen we genieten van adembenemende 
vergezichten en natuur. 
Via nieuwe bruggetjes komen we tussen de weilanden, een 
bosje en een dreef richting Ezenhoek waarbij we dan verder 
kunnen richting Hertstraat en zo verder richting Gestel kunnen 
wandelen. Het is de bedoeling dat wij dit jaar een folder maken 
waarin al deze wegen opgenomen en beschreven worden en 
dat iedereen zelf de verbindingen kan maken die men wil.   

(Schepen Ingeborg Van Hoof)

Berlaar krijgt 3.910.000 subsidie 
euro voor zuiver oppervlakte water ! 
Voor Europa moet het grond- en oppervlaktewater in de lidstaten 
van een goede kwaliteit zijn. Ondanks het feit dat er de afgelopen 
jaren grote inspanningen geleverd werden en dat de kwaliteit 
van het water in onze waterlopen sterk is verbeterd, zijn we er 
nog niet. 
De Vlaamse regering steekt daarom een tandje (of zeg maar tand) 
bij.  Joke Schauvliege, CD&V minister van Omgeving, Natuur en 
Landbouw keurde 153 projecten goed voor de verdere uitbouw 
van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur. Het gaat om een 
investering van maar liefst 216 miljoen euro. Deze investering is 
niet alleen belangrijk voor de waterzuivering en de verbetering 
van de waterkwaliteit, maar ook voor het vermijden van 
wateroverlast. 
Berlaar krijgt een belangrijk deel van de koek. Een kleine 4 
miljoen euro is bestemd voor onze gemeente. 
Het gaat over de volgende straten : 

 Schepen Stefaan Lambrechts 

• Aanleg van een gescheiden riolering in de Heideroosstraat en 
de afkoppeling van het Kardinaal Cardijnplein 550.000 €. Van 
deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het Kardinaal 
Cardijnplein nieuw aan te leggen en in de Heideroosstraat een 
nieuw wegdek te leggen. 
• Aanleg van een volledig gescheiden stelsel in de Vruchtelei, 
Steenbeek, Kegelstraat, Heikanthof, Heidestraat, deel 
Smidstraat en deel Aarschotsbaan 3.360.000 €. De uitvoering 
hiervan hangt samen met het project van de fietspaden op de 
Aarschotsebaan.
Deze kleine 4 miljoen subsidies komen bovenop het geld dat we 
krijgen voor de Pastorijstraat, Ballaerweg en Hemelshoek. 
Met dit geld kan er een belangrijke stap gezet worden in de 
verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. De kwaliteit 
van het water gaat erop vooruit en de inwoners krijgen nadien
ook een mooiere straat.  Belangrijk is ook dat Vlaanderen voor 
een groot gedeelte de rekening zal betalen.                        
(Schepen Stefaan Lambrechts)

 Kardinaal Cardijnplein




