Hier
in Berlaar

Leo Van Broeck komt naar Berlaar!
Ruimtelijke ordening & bouwcode
Fietsostrade: stand van zaken

Berlaar wordt
langzaamaan een stad:
de sloophamer bedreigt
waardevol erfgoed
Koen Kerremans, Leen Janssens en Brend Van Ransbeeck pleiten
voor een bouwcode in Berlaar.
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LAAT BERLAAR GEWOON
BERLAAR BLIJVEN!
De laatste jaren zien we zowel in
het centrum als op de Hei
appartementsblokken als
paddestoelen uit de grond
schieten. Groen is niet principieel
tegen hoogbouw en inbreiding. De
wijze waarop deze appartementen
in Berlaar ingepland worden,
zouden wij beter aanpakken.

NOOD AAN EEN BOUWCODE
Bouwpromotoren mogen nog steeds
doen wat ze willen: een groot
winstgevend project realiseren
zonder te kijken naar de mogelijke
gevolgen voor de buurtbewoners.
Deze buurtbewoners draaien dan op
voor de kosten op vlak van veiligheid,
leefbaarheid en gezondheid. Regels
zijn nodig om de willekeur in onze
gemeente te voorkomen.

Elk nieuw appartement brengt
gemiddeld twee auto’s mee.
Hierdoor verwachten we nóg meer
gevaarlijke verkeerssituaties en zijn
de zwakke weggebruikers opnieuw
de dupe.

MET DE BERLAARNAAR ROND
DE TAFEL
Nochtans zou het gemeentebestuur
de belangen van de buurt en de
Berlaarnaren beter kunnen

behartigen. Alle deskundigen zijn het
erover eens dat voor grote projecten
draagvlak moet gecreëerd worden.
Met de buurtbewoners rond de tafel
gaan zitten, blijft de beste manier om
te polsen of er draagvlak is of niet.
Bovendien zouden wij met een blanco
blad beginnen en niet met een
afgewerkt plan. Het kan écht wel
anders.
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Bouwmeester Leo Van Broeck
komt naar Berlaar!

Bouwmeester Leo Van Broeck, in een interview met MBlad.

Aangezien O2 op 8 november
samen met Landelijke Gilden
Berlaar een avond inricht over
‘betonstop en ruimtelijke orde’,
leek het ons gepast om de
spreker, bouwmeester Leo Van
Broeck, in de schijnwerpers te
zetten.
Burgerlijk ingenieur-architect Leo Van
Broeck werd zowat een jaar geleden
aangesteld als Vlaams bouwmeester
en in die korte tijd slaagde hij erin
deze functie weer hip te maken.
De nadruk ligt niet op het aantal
gebouwen om een kern te verdichten,
maar op een betere manier gaan
leven met een kleinere
ecologische voetafdruk. Met deze
boodschap gaat hij de boer op.
Van Broeck probeert aan de hand van
een positief verhaal duidelijk te

maken dat verandering én
verbetering mogelijk is. Verdichting
is hierbij zijn sleutelwoord.
Zijn voorstel is dat we met zijn
allen dichter bij elkaar gaan
wonen. Hierdoor kan het openbaar
vervoer efficiënter uitgebouwd
worden, kan er terug meer open
ruimte gecreëerd worden, verlaagt
het aantal gereden kilometers en
verhoogt de verkeers-veiligheid,
houden we meer tijd over voor
partner, gezin, vrije tijd, …
Verre toekomstmuziek? Neen, de
Vlaamse bouwmeester pleit ervoor
om nu de stap naar de toekomst te
zetten. Hoogbouw omgeven door
groen is ideaal, maar centraal gelegen
rijwoningen met een tuintje zijn ook
een goede oplossing.
Wij als partij geloven dat gezonde
verdichting ook in onze gemeente
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mogelijk is, in tegenstelling tot wat er
op dit moment gebeurt in Berlaar.
Een bouwcode is zeer belangrijk,
want je kan als gemeente
verplichten om groene open
ruimtes te voorzien bij hoogbouw
en grote bouwprojecten. Berlaar is
aantrekkelijk om in te bouwen
omwille van haar hoge woningprijzen
en grote bouwfirma's zijn zich hiervan
bewust.
"Ik zie veel jongeren wegtrekken uit
Berlaar. Als 20-jarige student zou ik
graag in Berlaar blijven, maar dan zal
de politieke mentaliteit drastisch
moeten veranderen. Om de
leefbaarheid in Berlaar te garanderen,
is een bouwcode écht een 'must'."
Neem een kijkje op de achterkant
van ons huis-aan-huisblad voor
meer informatie over de
spreekavond van leo Van Broeck!

BREND VAN RANSBEECK
Voorzitter Jong Groen Pallieterland
pallieterland@jonggroen.be
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GROEN: "BOUWCODE
NOODZAKELIJK IN BERLAAR"
LEEN JANSSENS

Gemeenteraadslid
leen.janssens@gemeenteberlaar.be

Groen Berlaar is een proces gestart om een echte bouwcode uit te
werken. Enkele gemeenten hebben dit al en wensen op die manier
zorgvuldig met erfgoed, ruimte en groen om te gaan. Ook wij willen dit
in Berlaar.
In een bouwcode spreidt een gemeentebestuur haar visie tentoon over hoe het
er over 10 tot 20 jaar zou moeten uitzien. Werken naar een toekomstplan is wat
we met Groen willen doen.
Met een bouwcode kunnen burgers en vooral ook projectontwikkelaars zich
vooraf goed informeren over wat mag en wat niet. Zo verliezen onze mensen
van de gemeentelijke bouwdienst geen tijd meer aan onnodig lastige vragen en
krijgen ze de handen vrij om efficiënter projecten te bestuderen, te beoordelen
en te begeleiden op mensenmaat.

Duidelijkheid zal gegarandeerd
worden en de opeenvolgende
colleges kunnen dan niet meer 'à la
tête du client' werken: iedereen
wordt gelijk behandeld en regels
zorgen voor zekerheid voor alle
inwoners van Berlaar.
Ondertussen heeft Koen al twee
moeilijke discussies in de GECORO
(Commissie Ruimtelijke Ordening)
achter de rug en begint stilaan
iedereen te weten waar de klepel
hangt. Ook binnen het
schepencollege begint het te dagen.
Wat ons betreft mag een
bouwcode vandaag al op de
website. Een voorbeeld kan je vinden
via volgende link:
https://www.boechout.be/wonenmilieu/verbouwen/bouwcode

WAT MET DE FIETSOSTRADE?
BURGEMEESTER WIL AANLEG
FIETSOSTRADE NIET ZELF
OPSTARTEN.
De aanleg van de fietsostrade in
Berlaar zal nog lang op zich laten
wachten, tenzij de gemeente zelf
start met de aanleg hiervan.
Oorspronkelijk vormden de kosten
voor de opmaak van een
uitvoeringsplan en vooral de kosten
voor de onteigeningen een hinderpaal.
Onder druk van Groen in de
provincieraad - bij monde van Koen
Kerremans - belandde de vraag
uiteindelijk bij de Vlaamse regering.
De minister keurde ondertussen een
bedrag goed van 18 miljoen euro om

"De aanleg van de
fietsostrade kost de gemeente
geen enkele euro meer."
de kosten voor onteigeningen te
dragen. De aanleg van een stuk van
het traject kost de gemeente dus
geen euro meer. Het is jammer dat
de burgemeester in de
gemeenteraad heeft geantwoord
geen stappen te zullen
ondernemen om versneld aan de
slag te gaan.
Wij hadden verwacht dat het werk
van Koen direct zou vervolgd worden.

KOEN KERREMANS

Gemeenteraads- en provincieraadslid
koen.kerremans@
gemeenteberlaar.be

IN ’T
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NAC NOG NIET VOOR MORGEN
Buren van de Schoolstraat hebben
een klacht ingediend bij de raad
voor vergunnings-betwistingen.
Door de keuze voor gunning via
concurrentiedialoog, wist de
gemeente dat info (laat staan
inspraak) uitgesloten zou zijn. De
burgers pikken het niet dat
projecten zomaar worden
doorgevoerd en zetten nu hun
hakken in het zand. Met een
participatieve gunningsprocedure
was dit gemakkelijk te vermijden.

HERAANLEG FIETSPADEN
ITEGEMBAAN EN SMIDSTRAAT
Het Berlaarse bestuur heeft zich
de laatste weken op de
fietspaden gestort. Bestaande
fietspaden worden opengegooid
en exact terug aangelegd zoals ze
waren (inclusief alle gebreken).
Moesten ze zelf af en toe fietsen
dan zouden ze het gegarandeerd
beter doen. Alle praatjes in de
partijblaadjes ten spijt.

WERKEN KESSELSE STEENWEG
TE VOLGEN OP WEBSITE
Op de gemeenteraad van
september kregen we de
toezegging van het bestuur dat
iedereen voortaan de werken op
de Kesselsteenweg zal kunnen
volgen op de website van de
gemeente. Dit is een goeie zaak
voor zowel de getroffen
middenstand als de Berlaarnaren.
Op vraag van Groen heeft het
bestuur beloofd om een plaats te
voorzien op de website waar de
werken kunnen gevolgd worden
met regelmatige updates.
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Groen Berlaar was aanwezig op de
spreekavond van Klimaatzaak in
Putte. Franceska Vanthielen op de
foto, samen met kernleden
Raymond De Vos (links), Leen
Janssens (centraal rechts) en
Koert Penne (rechts achteraan).
© Koert Penne

2
De 11de editie van de Oogstmarkt
in september, opnieuw op de
Slootjenshoeve. Ondanks de
tegenvallende weersvoorspellingen
en de onverwacht gesloten overweg
in de Smidstraat, was het opnieuw
een geslaagde editie.
© Koert Penne

3
De jaarlijkse avondmarkt was een
groot succes voor Groen!
© Koert Penne

4
Jong Groen Pallieterland liep mee
met de Refugee Walk ten
voordele van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen! Dit jaar liepen twee
afdelingen van Jong Groen mee: Jong
Groen Pallieterland en Jong Groen
Hapelt Beide afdelingen hebben
tesamen bijna €900 verzameld.
Chapeau!
© Refugee Walk, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

BOUWMEESTER LEO VAN BROECK
KOMT NAAR BERLAAR!
Op woensdag 8 november om 20:00 uur ben je welkom op
debatavond van O2 vzw en de Landelijke Gilden Berlaar.
De bouwmeester zal ongeveer een uur nodig hebben om zijn visie uit te
leggen over ruimtelijke ordening. De resterende tijd kan gebruikt
worden om vragen te stellen en om in discussie te gaan.
Concreet zal de spreekavond plaatsvinden in de Petruszaal,
Markt 27 in Berlaar. Gratis inkom.

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!

Groen Berlaar
Koert Penne
Herfststraat 3
2590 Berlaar
0474 98 38 90
berlaar@groen.be
www.groenberlaar.be
www.facebook.com/groenberlaar
@groenberlaar
Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in
een gezonde werkomgeving. Niets in deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van
de uitgever.

Doeners uit Berlaar lopen op kop in een eerlijke,
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug.
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

