Hier
in Berlaar

Groen lanceert Nota Participatie
Havikstraat & zes verkavelingen
11.000 extra bomen in Berlaar?

‘De gemeente bekijkt of
er een tekenacademie
kan ingericht worden,
hoewel de woning heel
bouwvallig is’

Brend Van Ransbeeck en Koen Kerremans bij de woning van
Constant Verhulst, koster en componist, Markt 29 in Berlaar
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BERLAAR KOOPT WONING
CONSTANT VERHULST
Berlaar krijgt wellicht een eigen
tekenacademie. Die kan ingericht
worden in het pand Markt 29, het
geboortehuis van Constant
Verhulst, de Berlaarse koster en
componist. Groen vraagt al meer
dan tien jaar naar een eigen
academie voor plastische
kunsten. De schepen van
onderwijs beloofde zich te
engageren om dit mogelijk te
maken en onderzoekt de opties.

De gemeente kocht het gebouw
omdat ze oud patrimonium wil
behouden en omwille van de
strategische ligging en de historische
waarde van het gebouw. Het is ook
opgenomen in de inventaris van het
onroerend erfgoed.

CREATIVITEIT EN MOBILITEIT
Bij zowat elk begrotingsoverleg van
de laatste jaren hekelde Groen Berlaar
het ontbreken van een eigen

tekenacademie. "We vonden het niet
kunnen dat Berlaarnaren met de
wagen naar Lier, Bevel of Nijlen
moeten om te leren tekenen,
schilderen of boetseren", zegt
gemeenteraadslid Koen Kerremans.
"We weten dat er in Berlaar veel
kunstenaars zijn en dat zal in de
toekomst niet veranderen. We willen
ouders van creatieve kinderen ook
ontlasten. Met een lokale academie
sparen we alweer een aantal

autoritten uit en kinderen kunnen
makkelijk met de fiets komen. Door
dergelijke structurele maatregelen
wil Groen Berlaar mee helpen aan de
noodzakelijke mobiliteitstransitie en
hopen we meer kinderen warm te
maken om creatief uit de hoek te
komen."
De gemeente hoopt om de deadline
van september 2021 te halen, hoewel
de timing krap is.
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Groen lanceert nota
"Participatief Berlaar"

Brend Van Ransbeeck, Marlies Naets en Koen Kerremans
overhandigen de Nota Particpatie aan het Berlaarse schepencollege

Groen Berlaar lanceert haar Nota
Participatief Berlaar. Brend Van
Ransbeeck, gemeenteraadslid
voor Groen, presenteert het
document aan het schepencollege
om het participatiebeleid in de
gemeente te verbeteren. "Berlaar
heeft geen sterke geschiedenis op
het vlak van burgerparticipatie, of
het betrekken en bevragen van
inwoners bij de opmaak en
uitvoering van gemeentelijke
dossiers", vertelt Brend. Groen
biedt deze nota aan als basis voor
een sterk participatief beleid in
onze gemeente.
Het Berlaars bestuur liet in het
verleden nogal wat kansen liggen als
het gaat over politieke participatie.
Participatie gaat over het bevragen
van Berlaarnaren bij grote projecten
en belangrijke dossiers, maar ook om
de dienstverlening meer af te

stemmen op de noden van onze
inwoners. Deze nota vormt een goede
basis en bevat enkele concrete
voorstellen waar het bestuur meteen
mee aan de slag kan.
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op voorhand te spreken. Dit kan
perfect in een kleine gemeente als
Berlaar. Zo krijg je niet alleen een
beeld van wie er in de straat of wijk
woont, het zorgt ook voor de opbouw
van een vertrouwensband.

Het belang van goede
communicatie
Communicatie is de voorbije decennia
ontzettend belangrijk geworden bij
dienstverlening voor lokale besturen.
Inzetten op eerlijke, transparante en
verstaanbare communicatie, zowel
vóór, tijdens als na het participatietraject, is geen overbodige luxe.
Communicatie is dé sleutel tot een
sterk participatiebeleid en zorgt voor
wederzijds respect tussen politiek en
burgers.

Tijdig bevragen
Brend: "Participatie organiseer je niet
als alle plannen al definitief
vastliggen. Dat is schijnparticipatie.
De bedoeling is om eerst input te
verzamelen en dan pas de plannen uit
te tekenen, bij voorkeur helemaal in
het begin van het proces. Ideeën of de
grote lijnen mogen wel al uitgetekend
zijn, maar de plannen moeten
praktisch volledig aanpasbaar zijn."

Vooraleer een traject op poten wordt
gezet, is het bijvoorbeeld mogelijk om
een deur-aan-deuractie te
organiseren en de buurtbewoners al

www.groenberlaar.be/groen_berlaar
_lanceert_nota_sociaal_berlaar

BREND VAN RANSBEECK
Gemeenteraadslid
Provincieraadslid
brend.vanransbeeck@berlaar.be
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HAVIKSTRAAT: NIET BOUWEN
IN OVERSTROMINGSGEBIED
KOEN KERREMANS

Gemeenteraadslid
koen.kerremans@berlaar.be

In november 2020 werden we gecontacteerd door enkele bezorgde
Berlaarnaren van de Havikstraat. Er hing namelijk een omgevingsvergunning uit met de aanvraag voor een verkaveling voor zes
eengezinswoningen. Groen bracht het dossier dezelfde maand nog op de
gemeenteraad omdat wij en talloze buurtbewoners met vragen zaten.
Door onze interventie worden alle waardevolle eiken aan het begin van
de trage weg gered en is het gelukt om de acht resterende huizen
zonder aansluiting op de riolering toch te laten aansluiten. Tot slot zal
de straat zelf eindelijk fatsoenlijk ingericht worden.

PROTEST DOOR BUURTBEWONERS
Berlaar wordt langzaam maar zeker verdicht en volgebouwd. Dit moet op een
verstandige manier gebeuren: niet alle bouwprojecten mogen zomaar groen
licht krijgen. Er zijn meerdere argumenten om aan het gemeentebestuur te

vragen de huidige vergunning te
weigeren. Zo ligt het perceel in
overstromingsgevoelig gebied.
Gezond verstand zegt dat we de
problemen beter kunnen voorkomen
dan genezen en dat we bouwen hier
beter niet toelaten omdat dit grote
problemen veroorzaakt voor de ruime
omgeving van de Havikstraat. We
begrijpen niet dat verkavelen in
overstromingsgebied nu nog kan. Het
water dat er elk jaar staat zal een
andere weg zoeken, met overlast op
andere plaatsen tot gevolg. Daar
bouwen we dus best niet.
Groen schaarde zich achter het
protest van de buurtbewoners en zal
er bovendien op toekijken dat enkele
buurtbewoners toch nieuwe riolering
krijgen en dat het wegdek wordt
aangepakt.

11.000 BOMEN ÉN KAPPEN?
Het bestuur beloofde 11.000 extra
bomen bij te planten tegen oktober
2024. Dat betekent dat het huidige
aantal bomen niet verandert en met
11.000 stuks toeneemt. Maar elke dag
verdwijnen er ook bomen. Er worden
kapvergunningen afgeleverd maar bij
gebrek aan personeel controleert
niemand de aantallen.

KAPTELLER
Daarom vroeg Groen Berlaar de
gemeente om een kapteller in te
voeren. Die registreert alle gevelde
bomen en controleert ook de
heraanplant. Zo krijgen we zicht op
wat er werkelijk gebeurt en kunnen
we op het einde van de rit het echte
saldo bepalen. Aangezien het bestuur

‘Als je 11.000 bomen extra wil
bijplanten, moet je de gekapte
ook in rekening brengen’
niet de intentie heeft om voor natuur
en klimaat meer personeel in te
zetten, zal de kapteller enkel kunnen
lukken met de hulp van alle
Berlaarnaren. We zullen veel bomen
nodig hebben tegen de opwarming
van de aarde, tegen fijn stof en voor
gezonder leven en geluk.
OPROEP: meld elke gekapte boom via
info@groenberlaar.be of op onze
website www.groenberlaar.be

MARLIES NAETS

Lid van Bijzonder Comité voor de
Sociale DIenst (BCSD)
marlies.naets@berlaar.be

IN ’T
KORT

NIEUWE SPORTHAL OP DE
DOELVELDEN GELDVERSPILLING
Voor Groen Berlaar hoeft er in het
sportcentrum Doelvelden geen
sporthal gebouwd te worden. We
stellen voor om de huidige
sporthal Stapveld in de
Pastorijstraat te upgraden en te
vergroten, want er is geen bewijs
dat een nieuwbouw goedkoper zal
zijn dan een renovatie. We vinden
het ook jammer dat jeugdhuis Den
Bokal geen plaats krijgt in het
nieuwe complex en pas tegen
2026 een nieuw lokaal zou krijgen
op de plek waar de huidige
sporthal is. Bovendien vroegen we
ook een multifunctionele zaal voor
onze Berlaarse verenigingen, maar
ook die krijgt geen plaats in het
nieuwe complex. Dit is geen goede
zaak voor de Berlaarse cultuurverenigingen en de Berlaarse
jeugd.
HERTSTRAAT LEVERT AL VOOR
BIJNA KWART MILJOEN EURO
AAN BOETES OP
In de Hertstraat werden in het
voorjaar van 2020 ANPR-camera’s
geplaatst die doorgaand verkeer
moeten weren. Door de werkzaamheden in Berlaar-centrum
werd immers gevreesd voor een
grote toename in het sluipverkeer.
Een overtreding kost 58 euro. Tot
begin november werden er 3.988
overtredingen genoteerd, goed
voor in totaal 231.304 euro. Dat is
een ontzettend hoog bedrag. We
roepen op om de inkomsten
volledig terug te laten vloeien naar
de gemeenschap. Er zijn
ontzettend veel pijnpunten in het
Berlaarse verkeer, waarvoor dit
geld goed gebruikt kan worden.

GROEN

HALF JAAR VIVALDI,
HEEL WAT REALISATIES
Op 1 oktober 2020 legde de nieuwe federale regering haar eed af.
Ondertussen zijn we zes maanden verder, en onze groene ministers
zijn druk in de weer om van de ambities uit het regeerakkoord feiten
te maken. Een overzicht van enkele realisaties na 150 dagen Vivaldi.

PETRA DE SUTTER
Vice-eersteminister en minister
van Telecommunicatie
© Kanselarij
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Eindelijk echte klimaatdoelen

Meer tijd voor kinderen

In de eerste weken van Vivaldi bevestigde minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) de Europese
doelstelling van 55 procent minder CO2-uitstoot
tegen 2030.

Goedkope stroom uit Denemarken
Het geboorteverlof steeg van 10 naar 15 dagen. In
2023 wordt het opgetrokken tot 20 dagen – een
verdubbeling. Zo krijgen papa’s en meeouders
meer tijd voor hun pasgeboren kind.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen)
zette het plan in gang om een onderzeese stroomkabel naar Denemarken te leggen. Zo krijgt ons land
toegang tot goedkope Deense windenergie.

Lagere factuur voor meest
kwetsbare mensen

Vice-eersteminister en minister van
Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) voert
de strijd op tegen de digitale kloof. Ze maakte
middelen vrij om sociale projecten van telecomoperatoren te boosten, en om de telefonie- en
internetfacturen van de meest kwetsbare
mensen te verlagen. Energieminister Van der
Straeten deed hetzelfde voor de energiefactuur.

Opvanghuizen voor kwetsbare groepen

Meer en stiptere treinen

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Diversiteit
en Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maakte
middelen vrij voor meer LGBTQIA+-opvanghuizen
en opvangcentra voor vrouwelijke slachtoffers
van geweld.

Vivaldi investeert opnieuw in de trein. Samen met
de NMBS en Infrabel werkt minister van Mobiliteit
Georges Gilkinet (Ecolo) aan een toegankelijker,
betrouwbaarder en veiliger spoorwegsysteem
en aan stiptere treinen. Ook lanceerde hij mee de
Brupass: één ticket voor de trein, tram, bus en
metro in en rond Brussel.

GROEN

VOLUIT VOOR

‘Fl xibiliteit is
cruciaal als je wil
transf meren naar
100% hernieuwbare
energie’

hernieuwbare energie
De beste garantie op een duurzaam en welvarend België? Kiezen voor
100 procent hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit als einddoel.
Energieminister Tinne Van der Straeten vertelt hoe ze dat gaat aanpakken.
De komende jaren staan er heel wat opwindende dingen te gebeuren in het Belgische
energielandschap. Van een stroomkabel naar
Denemarken over energie-eilanden in de
Noordzee tot de vergroening van onze industrie
met hernieuwbare waterstof.
Het energiebeleid zelf? Dat zal saai en voorspelbaar zijn. Want dat is waar mensen en bedrijven
om vragen: voorspelbaarheid en zekerheid. Het
debacle met de zonnepanelen van de Vlaamse
regering — met N-VA, CD&V en Open Vld — heeft
duidelijk aangetoond waarom.

Zekere bevoorrading
We willen bovenal de bevoorradingszekerheid
garanderen. Daarom vangen we de sluitingen van
de kernreactoren op met hernieuwbare energie,

grote batterijen, verbindingen met buurlanden en
flexibele gascentrales.
Flexibiliteit is cruciaal als je wil transformeren
naar volledig hernieuwbare energie. Kerncentrales
kunnen die flexibiliteit meestal niet leveren. Je
kan ze niet zomaar aan- en afzetten wanneer je
bijvoorbeeld een overschot aan windenergie hebt.
Dat leidt tot situaties zoals in de eerste lockdown,
toen er een recordhoeveelheid wind was en we
zelfs onze windturbines moesten afschakelen.
Daarom gaan we ook — maar alleen áls de bevoorradingszekerheid gegarandeerd is — de laatste
twee kernreactoren sluiten (de overige vijf sluiten
sowieso). Want ze zijn niet flexibel en vertegenwoordigen bovendien amper 4 procent van de
totale energiemix.

TINNE
VAN DER STRAETEN
Minister van Energie
© ID/Bas Bogaerts

100% hernieuwbaar
Seneca schreef ooit: als we niet weten naar
welke haven we koers zetten, is geen enkele
wind gunstig. Wel, de koers is nu eindelijk
duidelijk: 100 procent hernieuwbare energie
en klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is het
einddoel waarop ik me ga focussen, want het
biedt de beste garantie op een duurzaam en
welvarend België. 

MENTAAL WELZIJN KRIJGT HERNIEUWDE AANDACHT VIA GROEN
De coronacrisis doet het mentale welzijn
van de Belg geen deugd. Integendeel: in
december 2020 gaven Belgen zichzelf
amper een 6,1 voor hun geluksgevoel. In
september was dat nog 6,8 en vóór de
eerste lockdown een 7,4. Om een mentale
lockdown te voorkomen, ondernam Groen
heel wat acties. We lichten er drie uit.
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‘De federale regering
vo ziet 200 miljoen
extra voor eestelijke
gezondheidszor ’
MEYREM ALMACI
Voorzitster Groen

TERUGBETALING
VAN PSYCHOLOOG

Voor Groen in de federale regering zat, lanceerde
de partij een petitie om meer budget uit te trekken
voor de terugbetaling van een bezoek aan de
psycholoog. Groen-voorzitster Meyrem Almaci:
‘Die petitie werd ondertekend door meer dan
20.000 mensen! Dat zorgde ervoor dat Groen
de kwestie tijdens de regeringsvorming op de
onderhandelingstafel kon leggen. Met resultaat:
in het regeerakkoord voorziet de federale
regering 200 miljoen euro extra budget voor
geestelijke gezondheidszorg – bijna negen keer
meer budget dan de vorige regering voorzag.’

2

NOODPLAN

In januari 2021 lanceerde Groen het Urgentieplan
Mentaal Welzijn. Met dat plan wil de partij de
groeiende druk op de geestelijke gezondheid
aanpakken. Het bestaat uit tien maatregelen die
gaan van betere terugbetaling bij een bezoek
aan de psycholoog voor jongeren en mensen
in armoede, tot Eerste Hulp bij Psychische
Problemen in scholen en op de werkvloer.

3

BUITEN MEER MENSEN ZIEN

Al maanden mochten we buiten maar met
vier mensen samenkomen. Omdat de kans
op besmetting daar een stuk kleiner is,
stelde vice-eersteminister Petra De Sutter
(Groen) voor om dat aantal uit te breiden. Het
voorstel kon op veel bijval rekenen binnen de
regering en bij virologen als Marc Van Ranst,
en uiteindelijk werd de knoop doorgehakt: je
mag nu buiten afspreken met tien mensen. 
© ID/Christophe De Muynck

REGIONAAL
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STAF AERTS NAAR HET
VLAAMS PARLEMENT
Op 5 mei 2021 legt Duffelaar Staf
Aerts de eed af als Vlaams
parlementslid. Goed nieuws, want
samen met Mechelaars Kristof Calvo
en Tine Van den Brande wordt hij het
derde Groene parlementslid uit de
regio.
De 39-jarige mobiliteitsadviseur was
in Duffel eerste schepen van 2013 tot
2018. Voor dat harde werk werd Groen
bij de gemeenteraadsverkiezingen
met een stevige groei beloond.
Vandaag is Staf in de gemeenteraad
fractieleider voor Groen.
Staf kijkt ernaar uit om deel uit te
maken van de sterke en
geëngageerde Groen-fractie in het
Vlaams Parlement: “Vlaanderen
bruist van de mogelijkheden. Als
schepen merkte ik hoe het Vlaamse
beleid de lijnen uitzet voor de lokale
besturen en dus een invloed heeft op
het dagelijks leven van elke Vlaming.
Het is een hele eer om daaraan mee
te kunnen werken.”
Kristof Calvo is alvast opgetogen:
“Staf liet als schepen zien dat hij zich
stevig in dossiers vastbijt en die weet
te vertalen in een goed en
enthousiasmerend beleid. Absoluut
een extra troef voor onze regio.”

Raadslid Ilse van Dienderen: 'Gent bewijst dat meer
fietscomfort en vergroening hand in hand gaan.'

© Groen

© Groen

HET ‘OUDE NORMAAL’ IN
DE LANDBOUW IS
ONHOUDBAAR
Voor de provinciale Groen-fractie is
het onbegrijpelijk dat megastallen
nog steeds vergund worden
terwijl het vaststaat dat deze
stallen een negatieve impact
hebben op het milieu. Groen pleit
voor een omschakeling naar een
duurzame landbouw die inspeelt
op de groei van lokale
ondernemers in de biolandbouw.
Een biologischelandbouw vraagt
om nieuwe prioriteiten, en daar
zou de provincie haar expertise op
moeten inzetten. Dan gaat het bv.
om het beter benutten van
landbouwgronden voor de
ontwikkeling van
streekproducten.
Op die manier kan de provincie mee
tegemoet- komen aan de
stijgende vraag van de consument
naar lokale bioproducten.
Tobias Daneels, provincieraadslid

MAAK VAN DE FIETSOSTRADES GROENE
KLIMAATASSEN
Ilse van Dienderen, provincieraadslid voor Groen in Antwerpen, pleit voor meer
groene linten in het landschap. “Het provinciebestuur heeft terecht hoge
ambities bij de aanleg van fietsostrades. De provincie kan van deze
opportuniteiten gebruik maken om groene linten aan te leggen, dit om de
biodiversiteit en het welzijn van de fietsers te bevorderen,” aldus van
Dienderen.
Fietsostrades en autoluwe fietsroutes vormen linten in het landschap. Dit
creëert kansen, zeker als we die linten groen inkleuren. Dit wil zeggen dat we
zorgen voor laanbomen en bosjes, poelen en groene bermen langs fietsroutes.
“Met onze biodiversiteit is het slecht gesteld,” stelt het raadslid. “Dier- en
plantensoorten hebben die groene linten nodig om zich te verplaatsen en zich in
stand te houden. De provincie stimuleert de gemeenten om zo’n groene linten
aan te leggen via bermbeheerplannen, langsheen waterlopen, via de werking
van de regionale landschappen, … Dus is het toch alleen maar logisch dat de
provincie dit bij de aanleg van nieuwe fietsverbindingen zelf ook toepast.”
De vergroening van de fietsostrades en autoluwe fietsroutes is niet alleen goed
voor de biodiversiteit, maar heeft op zijn beurt ook een positief effect op de
fietser: vergroening geeft bescherming tegen wind- en regen en in de zomer
geeft groen langs de fietsroutes verkoeling. “Met de aanleg van fietsostrades
en autoluwe fietsroutes kunnen we dus twee vliegen in één klap slaan. Het
comfort voor de fietser neemt toe, en het is goed voor de biodiversiteit.
Dat dit mogelijk is, bewijzen sommige steden, zoals Gent, vandaag al.”
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De laatste drie maanden
verdwenen heel wat bomen in
Berlaar, ondere andere aan de
Netekant. Het gaat om minstens
300 stuks,weliswaar met
vergunning en verplichting tot
heraanplant. Het kappen van bomen
gaat het hele jaar door en lijkt niet te
stoppen. Niemand volgt op dit
ogenblik de vergunningen en de
heraanplant op. We worden
overstelpt met vragen om dat wel te
doen. Daarom vragen we om in
Berlaar een kapteller in te voeren.
© Koen Kerremans

2
De kasseiweg tussen de
Itegembaan en de Constant
Verhulststraat moet aangepakt
worden. Buurtbewoonster Terry
weet dat de kasseistrook er al
tientallen jaren onaangeraakt bijligt,
waardoor minder mobiele mensen
geïsoleerd zijn geraakt. Een mogelijke
oplossing is om een strook van de
kasseien te verwijderen en de bodem
recht te leggen, zodat wandelaars en
fietsers zich opnieuw veilig kunnen
verplaatsen.
© Chris Van Rompaey

3
Na jarenlang aandringen van de
buurtbewoners schoot de
gemeente eindelijk in gang om de
losliggende tegels van de
voetpaden in de Rode-Kruisstraat
en Leliestraat recht te leggen. Een
opluchting voor de buren, want die
hadden hun hoop op herstellingswerken al lang opgegeven. Groen
gemeentewerk loont. Ook de
voetpaden van de Lentestraat
worden aangepakt!
© Brend Van Ransbeeck

4
Berlaar kreeg begin dit jaar een
vierde fietsstraat! In september
2018 werden twee straten in Berlaar
omgetoverd tot fietsstraten. De teller
stond tot nog toe officieel op drie. Dit
jaar is daar een vierde bijgekomen: de
Constant Verhulststraat. Dit is goed
nieuws voor de Scouts en Gidsen van
Berlaar en de schoolgaande jongeren
van basisschool de Stap en het Heilig
Hart van Maria Berlaar.
© Kris Martlé

Ja,

GROEN IS IETS
VOOR MIJ!
BEN JIJ DE HELPENDE HAND DIE WIJ
ZOEKEN? LAAT VAN JE HOREN.
Groen Berlaar, de sterkste fractie in de Berlaarse gemeenteraad en
leukste partij van Vlaanderen, is op zoek naar enthousiaste
Berlaarnaren die hun schouders willen zetten onder een menselijker,
eerlijker en gezonder Berlaar.
Wil jij je steentje bijdragen op een of andere manier? Aarzel dan
niet om een mailtje te sturen naar info@groenberlaar.be
en ons te volgen op Facebook en Instagram!

LAAT VAN
JE HOREN
Groen Berlaar

2590 Berlaar
0474481740
info@groenberlaar.be
www.groenberlaar.be
www.facebook.com/groenberlaar
Verantwoordelijke uitgever: Koen Kerremans,
Molenlei 74, 2590 Berlaar
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.

STEUN GROEN
SURF NAAR GROEN.BE/WORDLID
VOLG ONS OP

