Hier
in Berlaar

Horeca in Berlaar verenigen?
Fietsostrade en de provincie
Voor een veilige schoolomgeving

‘Elke Berlaarnaar heeft
recht op een veilige
verplaatsing, daar
strijden we voor'
In het verkeer is aandacht hebben voor elkaar enorm belangrijk.
Iedereen verdient een eigen plek in de Berlaarse straten.

© Kris Martlé

GROEN KAART PIJNPUNTEN IN
HET VERKEER AAN
Mensen verplaatsen zich om
allerlei redenen: om naar het werk
te gaan, om te gaan winkelen in
de buurtwinkel, om af te spreken
met familie en vrienden ...
Wij vinden het belangrijk dat
iedereen vlot en veilig op zijn
bestemming raakt.
In onze gemeente is zo'n veilige
verplaatsing als fietser en
voetganger echter niet evident. Als

Berlaarnaar worden we dagelijks
geconfronteerd met onveilige
situaties in het verkeer en met
slechte wegen. Daarom verdienen
fietsers en voetgangers als zachte
weggebruiker extra aandacht.

GROENE VOORSTELLEN
Koen en Brend werken in de
gemeenteraad en de commissie
mobiliteit om jouw fiets- en
wandelcomfort te verbeteren, zonder

de doorstroming van automobilisten
te hinderen.

BEZORG ONS JOUW TIPS EN
SUGGESTIES
Samen kaarten we pijnpunten in het
verkeer aan. Iedereen kan meewerken
aan onze lijst via onze website.
Wanneer we genoeg input en ideeën
verzameld hebben, publiceren we de
volledige lijst met foto's en uitleg
voor het grote publiek, en

overhandigen we hem aan het
gemeentebestuur. Met dit
waardevolle document kunnen zij dan
meteen aan de slag.
Vul jij onze mobiliteitslijst verder aan?
Je kan jouw suggestie, tip of pijnpunt
doorgeven door ons te contacteren
via onze website
www.groenberlaar.be of door te
mailen naar
brend.vanransbeeck@berlaar.be.

HIER

Zomerbar 2021: communicatie
en betrokkenheid zijn de sleutel

De zomerbar van BALder Zomer, op deze foto nog volop in opbouw.

In de zomerperiode was er veel te
doen rond de opstart van de zomerbar
op het Marktplein van Berlaar. Wij
kwamen, net zoals alle andere
Berlaarnaren, compleet uit de lucht
gevallen. De aanvraag van de
organisator lag al een tijdje stof te
vergaren toen de burgemeester
besliste om toch een zomerbar toe te
laten. Geen goede beslissing, zo
bleek. De zomerbar was, ondanks de
vele inspanningen van de organisator
en de 11.000 euro subsidie van de
gemeente, geen succes. De
burgemeester probeerde de schuld in
onze schoenen te schuiven, maar het
waren de Berlaarnaren die uiteindelijk
massaal wegbleven.
Omdat we bij de start van de
zomerbar door meerdere burgers en
horeca-uitbaters werden
gecontacteerd, vonden we dat we
een initiatief moesten nemen. We zijn

gaan praten met burgers, bewoners
van de Markt, verenigingen, horecauitbaters en ook met de organisator
zelf. Bijna iedereen was het erover
eens dat de communicatie vanuit de
gemeente niet goed was. Zo wisten
de bewoners van de Markt niet dat
het dit jaar over vijf avonden per week
zou gaan. Ook de horeca-uitbaters
werden niet geconsulteerd, laat
staan op de hoogte gebracht.
Nochtans kan de horeca in dit moeilijk
jaar elk steuntje in de rug gebruiken.
Verenigingen mochten geen
evenementen meer organiseren en
initiatieven met live muziek werden
verboden.
Groen Berlaar vond dat er sprake was
van ongelijke behandeling en
probeerde de toelating voor de
zomerbar ongedaan te maken. We
vonden echter geen steun, ook niet bij
de andere oppositiepartijen.

© Brend Van Ransbeeck

"Overleg is broodnodig bij
een evenement wanneer veel
mensen betrokken zijn"
Op de gemeenteraad van 25 augustus
(online te herbeluisteren) vroegen we
de burgemeester om voor volgend
jaar een degelijke overlegronde te
organiseren met horeca,
omwonenden en verenigingen.
Op die manier willen wij de formule
van een zomerbar verbeteren. De
hinder moet beslist minder, het
publiek domein (Marktplein) moet in
de zomer visueel open en voor
iedereen toegankelijk blijven en
verenigingen en horeca moeten de
kans krijgen om mee te denken. Op die
manier wil Groen Berlaar mee
timmeren aan een fijne zomer voor
iedereen.

KOEN KERREMANS
Fractieleider Groen Berlaar
koen.kerremans@berlaar.be

HIER

BAL VAN FIETSOSTRADE LIGT
IN HET KAMP VAN GEMEENTE
KOEN KERREMANS

FRACTIELEIDER GROEN BERLAAR
GEMEENTERAADSLID
KOEN.KERREMANS@BERLAAR.BE

Eindelijk maakt onze gemeente gebruik van de mogelijkheid om delen van de
toekomstige fietsostrade zelf aan te leggen. Tijdens de vorige legislatuur vroeg
én kreeg ik als provincieraadslid, samen met Patrick Feyaerts (Heist-op-denBerg), aandacht voor de fietsostrade tussen Lier en Aarschot. Dankzij ons werk
kwamen de fietsostrades naar Heist-op-den-Berg en naar Herentals bovenaan
de uitvoeringslijst. Maar ik ging nog een stap verder. Ik vond het niet kunnen dat
gemeenten zelf moesten opdraaien voor de kosten van studiebureau én
onteigeningen wanneer ze zelf zouden starten met de aanleg van
goedgekeurde tracés in eigen gemeente. Na bijna drie jaar volgehouden
inspanningen besliste de provincie in 2018 dat de kosten voor studiebureau en
onteigeningen 100% worden terugbetaald aan die gemeenten. Ondanks alle
moeite, ook voor Berlaar, vond ons gemeentebestuur het niet nodig om gebruik
te maken van deze nieuwe beslissing. Jammer, want ondertussen zijn er weer
twee jaar voorbij.

Nu heeft het schepencollege dan
toch beslist om, naar aanleiding van
de rioleringswerken in de
Heestenweg, een stuk van de
fietsostrade te realiseren. Dit zal dan
een tweede deeltje zijn van het tracé
door Berlaar.
Een eerste klein stukje fietsostrade
kan je vinden aan het Stationsplein.
Het is dat stukje dat Groen Berlaar
graag zo snel mogelijk doorgetrokken
wil zien tot aan de Liersesteenweg.
Ook daarvoor kan de gemeente zelf
initiatief nemen zonder het eigen
budget in problemen te brengen,
want naast de terugbetaling van de
studiekosten en onteigeningen wordt
ook het fietspad zelf 100%
terugbetaald door de provincie én het
Vlaams Gewest.
Waarom nog langer wachten?

VEILIGE SCHOOLOMGEVING?
Als inwoner van de Sollevelden, met
een goed zicht op de Pastoor
Haemelsstraat en het kruispunt met
de Sollevelden, zie ik regelmatig
ongelooflijk onveilige
verkeerssituaties.
Sinds de werken aan de Pastorijstraat
en de kerkomgeving is de
verkeerssituatie onhoudbaar
geworden. Op het einde van de
schooldag staan de straten hier vol
met auto’s die nergens meer heen
kunnen. Fietsers moeten
noodgedwongen tussen de rijen
auto’s slalommen en tegelijkertijd
uitkijken voor tegenliggers. Dit is
onverantwoord en lokt ongevallen
uit.

"Geef de nodige plek aan de
zachte weggebruikers via de
invoering van fietsstraten"
We vragen om van de gehele
omgeving een grote fietszone te
maken. De uitvoering van deze
fietsstraten kan op korte termijn
gebeuren en moet een duidelijk
signaal zijn dat fietsers zichtbaarheid
moeten krijgen in het verkeer.
Helaas gaat het bestuur niet in op
onze vraag en behoudt het de huidige
gevaarlijke situatie.

BREND VAN RANSBEECK

GEMEENTERAADSLID &
PROVINCIERAADSLID GROEN BERLAAR
BREND.VANRANSBEECK@BERLAAR.BE
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Eindelijk krijgen de Berlaarnaren
een eigen TEKENACADEMIE. Voor
vele jonge gezinnen is dat goed
nieuws: eindelijk kunnen kinderen
zelf naar de academie gaan, te
voet of langs veilige fietsroutes.
Ouders hoeven niet meer te
plannen en rond te rijden naar
buurgemeenten. Groen Berlaar
mag deze pluim op haar hoed
steken, want we vragen dat al
jaren. De tekenacademie komt aan
de brandweer op de
Liersesteenweg.
Groen Berlaar pleit voor meer
LAADPALEN VOOR
ELEKTRISCHE WAGENS op ons
grondgebied. We hinken hopeloos
achterop vergeleken met de
omliggende gemeenten; we
hebben er nu maar twee. Een van
de weinige instrumenten die de
gemeente heeft om het
wagenpark te vergroenen, is om
laadpalen voor elektrische
wagens bij te zetten.
De KASSEIEN IN DE
DOELSTRAAT, ter hoogte van het
station, worden aangepakt. "De
kasseiwegen zijn verouderd en
moeten vervangen worden om het
fietscomfort te verbeteren",
pleitte Brend Van Ransbeeck op de
Commissie Mobiliteit en Openbare
Werken van 24 juni 2019. De
Commissie adviseerde dat de
dienst Mobiliteit de mogelijkheden
moest onderzoeken. De situaties
zijn grondig onderzocht, en mét
succes. Op de Commissie van 30
januari 2020 werd bevestigd dat
"de kasseien in de loop van 2020
zullen worden vervangen door
ander materiaal".

GROEN

ZO DOEN WE WAT NODIG IS
Het moet gezegd: we zijn trots op het regeerakkoord. Want het staat vol oplossingen
en geeft ons land een nieuwe toekomst. En maar goed ook: het is hoog tijd om te doen
wat nodig is. Voor het klimaat, voor wie het moeilijk heeft, en voor onze gezondheid
en ons geluk. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste punten.

Voor wie het moeilijk heeft

Voor duurzame energie

Voor de helden van de zorg

Volledige loopbaan achter de rug? Dan heb
je recht op een minimumpensioen van 1500
euro. Daarnaast evolueren we naar hetzelfde
pensioenstelsel voor iedereen, of je nu werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent.

We nemen het energiebeleid in eigen handen,
maken de weg vrij voor hernieuwbare energie en
zijn een partner voor iedereen die investeert. De
kernuitstap komt er zoals gepland. Daarnaast
zorgen we zo snel mogelijk voor meer
windenergieproductie op de Noordzee. En je
energiefactuur? Die blijft onder controle.

Het applaus voor zorgpersoneel zetten we om in
hogere lonen en betere arbeidsomstandigheden.
En als patiënt ga je minder betalen. Ook
komt er eindelijk een volwaardig budget
voor geestelijke gezondheidszorg.

Voor eerlijke belastingen

Voor een leven in balans

Voor een beter klimaat

Dankzij een solidariteitsbijdrage dragen de
grootste vermogens eerlijk bij. Ook multinationale
techbedrijven doen dat, in de vorm van een
digitalservice-belasting. Daarnaast scherpen
we de strijd tegen fiscale fraude stevig aan.

We gaan weg van fossiel, sluiten ons
aan bij de koplopers van Europa en kiezen
voor een broeikasgasreductie van 55
procent tegen 2030. En tegen 2040 is de
overheid volledig klimaatneutraal.

Het geboorteverlof verdubbelt: we gaan van
tien naar twintig dagen. Zo kunnen vaders en
meeouders van bij het prille begin meer voor hun
kinderen zorgen. Tele- en thuiswerk blijven we
trouwens aanmoedigen – ook na de coronacrisis. ■

Ontdek de volledige samenvatting van het
akkoord op www.groen.be/regeerakkoord

GROEN

Maak kennis met onze groene ministers: Petra en Tinne

Petra De Sutter (links) wordt vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Tinne Van der Straeten (rechts) wordt minister
van Energie.

Misschien ken je ze al lang. Of misschien zie je hun gezicht en naam voor de eerste keer. Wat
het ook is, één ding staat vast: kersverse Groen-ministers Petra De Sutter en Tinne Van der
Straeten waren nooit eerder zó klaar om te doen wat nodig is. De eerste als vicepremier en
minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, de tweede als minister van Energie.
Hieronder beantwoorden de dames drie vragen over verleden, toekomst en heden.
Wat deed je hiervoor?
Petra: ‘Sinds 2019 was ik lid van het Europees Parlement. Ik werd daar de eerste groene voorzitter
van de Commissie Interne markt en Consumentenzaken. Daarvoor zetelde ik in de Senaat en in de
Raad van Europa. Van beroep ben ik gynaecologe
en fertiliteitsexperte, en ik stond vroeger aan het
hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde
van het Universitair Ziekenhuis Gent.’
Tinne: ‘Ik maakte in 2019 na tien jaar mijn comeback in de nationale politiek. Toen werd ik verkozen op een Brusselse Ecolo-Groen-lijst. Daarvoor
werkte ik als advocate en adviseerde ik energiebedrijven – energie is waar mijn expertise én mijn
hart ligt.’

zagen we tijdens de coronacrisis hoe onmisbaar
een sterke overheid is.’

© Jesse De Meulenaere

‘Een sterke overheid
kan zich beter
inzette vo het
algemeen belang’
— PETRA DE SUTTER

Tinne: ‘Ik wil eerst en vooral de weg vrijmaken voor
investeringen in hernieuwbare energie. En ik ben
optimistisch, want samen met de ministers van
Klimaat en Mobiliteit (beiden van Ecolo, red.) hebben we alle hefbomen in handen voor een groene
ommekeer. Daarnaast wil ik duizenden lokale jobs
creëren en energiefacturen betaalbaar maken, en
hoop ik dat mensen tegen 2024 anders kijken naar
het thema energie. Dat ze het zullen zien als een
kans, en niet als symbool voor kommer en kwel.’
Wat staat er eerst op je agenda?
Tinne: ‘Er valt geen tijd te verliezen. We hebben

al gesproken met eurocommissaris Margrethe
Vestager, de vicevoorzitster van de Europese
Commissie, over de toekomst van de Belgische
energie. En binnenkort zitten we rond de tafel met
alle Belgische energieministers.’
Petra: ‘Eerst gaan we zo snel mogelijk de verschillende overheidsdiensten en -bedrijven leren
kennen. En we gaan ook zien hoe we de groene accenten uit het regeerakkoord in het ambtenaren
apparaat krijgen.’ ■

‘Energie is waar
mijn expertise én
mijn hart ligt’
— TINNE VAN DER STRAETEN

Wat wil je als minister bereiken?
Petra: ‘Ik wil de overheid moderniseren en digitaliseren. Want zo wordt ze sterker en betrouwbaarder, en kan ze zich beter inzetten voor het
algemeen belang. Burgers worden beter geholpen,
ambtenaren halen meer uit hun job. Bovendien

Petra De Sutter
• 57 jaar
• woont in Horebeke
• werkte lang als gynaecologe
en fertiliteitsexperte
• schreef samen met Groen-voorzitster
Meyrem Almaci het boek ‘De goede
kant op: kansen na corona’

Tinne Van der Straeten
• 42 jaar
• woont in Koekelberg
• specialiseerde zich als juriste
in energie en klimaat
• heeft twee dochters, leest veel en
graag en doet af en toe aan yoga

REGIONAAL

© ID/ photo agency

HEIST-OP-DEN-BERG EN
HULSHOUT SLAAN
HANDEN IN ELKAAR VOOR
BOUW VAN
WOONZORGCENTRUM
Na de doorlichting van
woonzorgcentrum (WZC) Berkenhof
in Heist o/d Berg bleek dat een aantal
zaken kostenefficiënter kunnen.
Hiervoor wordt momenteel een
welzijnsvereniging opgericht. Maar de
doorlichting toonde aan dat er ook
nood is aan een nieuw gebouw.
Omdat een nieuw woonzorgcentrum
erg duur is, wordt er een samenwerking opgericht met de gemeente
Hulshout. Twee campussen met een
overkoepelende werking kunnen
ervoor zorgen dat er werkingsmiddelen uitgespaard worden.
Om tot een ontwerp te komen waar
de oudere centraal staat, wil Groen
nauw overleg met de seniorenraad en
droomt onze schepen van Groen uit
Heist-op-den-Berg Sarah Wouters
van kleine wooneenheden in een
huiselijke sfeer, een plek die
aantrekkelijk is om te wonen. Haar
beleid beperkt zich niet tot een nieuw
WZC, maar neemt de huidige
thuiszorg ook onder de loep. Zo
kunnen onze ouderen zo lang mogelijk
thuisblijven, omringd met de beste
zorgen.

De provinciale Groen-fractie voor corona op de
fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen.

© Anaïs Vannieuwenhuyze

MEER FIETS!
Eedaflegging Brend Van Ransbeeck

BREND VAN
RANSBEECK NIEUW IN
PROVINCIERAAD
Brend Van Ransbeeck (23) uit
Berlaar is het nieuwe gezicht in de
Groen-fractie in de provincieraad.
Hij volgt Rina Rabau op, die zich
onder andere helemaal wil smijten
in haar rol als gemeenteraadslid in
Mechelen.
Brend stond bij de
provincieraadsverkiezingen op de
tweede plaats en zetelt sinds
begin 2019 in de gemeenteraad van
Berlaar. Hij studeerde Politieke
Communicatie en is in eigen dorp
erg actief in de jeugdwerking.

De provincie Antwerpen investeert de komende jaren heel wat in nieuwe
fietsostrades. Voor de aanleg ervan beoogt ze een verdubbeling van het budget:
van 4,5 miljoen euro per jaar in de vorige legislatuur naar 9 miljoen euro in 2024.
Ook de financiële ondersteuning van de gemeenten neemt toe tot jaarlijks 3,6
miljoen euro. Dat is nodig. Meer en meer mensen zien de fiets als een waardevol
alternatief voor de wagen. De fietsbarometer vertelt ons dat in 2019 - ten
opzichte van 2018 - het fietsverkeer op de fietsostrades met 12% is gestegen.
Als je dat over de periode 2015-2019 bekijkt, is dat een toename van maar liefst
30%. Lang leve de fiets dus!
Het provinciale beleid is erop gericht om de fietsostrades langs spoorwegen
aan te leggen. De provincie zal werken uitvoeren aan de fietsostrades:
- Antwerpen – Mechelen – Brussel (Mechelen-Zemst);
- Antwerpen – Lier (Boechout en Lier);
- Antwerpen – Bergen Op Zoom (aan de Ekerse Putten);
- Antwerpen – Essen (Kapellen en Essen) ;
- Herentals – Balen (Herentals, Olen, Geel en Mol).
De provincie bereidt deze legislatuur nieuwe projecten voor, bijvoorbeeld tussen
Turnhout en Herentals en tussen Aarschot en Lier. Ook hier vormt de spoorweg
de rode draad.
Groen vindt dat de provincie zich evengoed moet toeleggen op randstedelijke,
veilige fietsverbindingen en fietsverbindingen op regionale schaal, die daarom
niet per se spoorwegen volgen. We willen veilige en snelle fietsverbindingen
tussen onder meer Mortsel en Wijnegem, Schoten, Brasschaat, van Kapellen
naar de haven, tussen Brecht en Malle, van Hoogstraten naar Turnhout, van
Turnhout naar Geel, van Mechelen naar Heist-op-den-Berg …
In de provincieraad neemt Groen initiatieven om ook deze verbindingen te
realiseren.
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1
Brend Van Ransbeeck legde op 28
mei 2020 de eed af als jongste
provincieraadslid. Vanop de tweede
plaats voor de provincieraadsverkiezingen in arrondissement
Mechelen-Lier werd hij eerste
opvolger, waardoor hij de Mechelse
Rina Rabau opvolgt. Rina werkt nu als
adviseur op het kabinet van Brussels
minister Elke Van den Brandt. We
wensen beiden veel succes toe!
© Koen Fasseur

2
Nadat de gemeente op 21 april
besloot om een mondmasker voor
haar inwoners te voorzien, startte
eind mei een groep vrijwilligers
met het verdelen van de Berlaarse
mondmaskers en bijhorende
filters. Een tweede ronde vond begin
augustus plaats. Ook Koen stak de
handen uit de mouwen en kwam de
straat op om maskers in de
brievenbussen te steken!
© Kris Martlé

3
Een foto van ons prachtige
terrasje op de Oogstmarkt in 2019.
Toen was van corona nog geen
sprake. Jammer genoeg en
logischerwijs ging de Oogstmarkt dit
jaar niet door, omdat we de federale
veiligheidsvoorschriften niet konden
garanderen. Volgend jaar hopen we
jou te verwelkomen op de
eerstvolgende editie, en wel op
zondag 12 september 2021.
© Brend Van Ransbeeck

4
Na een zware periode met grote
omzetverliezen voor de lokale
horecazaken door de lockdown,
gingen Koen en Brend op café om
de middenstand te steunen en te
genieten van een frisse pint.
Bovendien gaf de gemeente Berlaar
een horecabon ter waarde van €5 om
de horecazaken uit Berlaar een
duwtje in de rug te geven. Steun jij
ook onze ondernemers?
© Brend Van Ransbeeck
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Deze publicatie 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 omgeving.

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Van Orleystraat 5-11, 1000 Brussel. Niets in deze
uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de uitgever.
Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de regels van reclamedrukwerk.

