
Hier

"Maak van het militair 
domein dé groene long 
van Berlaar en gebruik 
de expertise en ervaring 
van onze Berlaarnaren"

HERONTWIKKELING MILITAIR 
DOMEIN LIGT NU OP TAFEL
Het militair domein ligt in de 

Welvaartstraat, tussen de kern 

van Berlaar en Koningshooikt, 

nabij de N10. De sluiting is al 

enkele jaren voer voor discussie in 

de Berlaarse politiek. Het domein 

van 25 hectare groot, nu nog in 

handen van Defensie, krijgt op 

termijn een andere functie. 

Groen Berlaar voelt al een tijdje aan 

dat er achter de schermen hard 

gewerkt wordt aan het dossier. 

Op de gemeenteraad van juni polsten 

we nog naar de stand van zaken wat 

de toekomstvisie betreft, omdat het 

zo lang stil bleef. 

En inderdaad: tijdens het politiek 

verlof in de zomerperiode werd de 

procesbegeleiding voor de 

herbestemming en herontwikkeling 

goedgekeurd in het schepencollege.

BURGERPARTICIPATIE
Het militair domein heeft ontzettend 

veel potentieel. Het gebied is ruim 

genoeg om verschillende functies in 

de toekomst te combineren en de 

eerste groene long van Berlaar te 

worden. "Daarom vinden wij het zo 

belangrijk om hier grondig over na te 

denken", zeggen Koen Kerremans en 

Brend Van Ransbeeck. "We hebben 

sterk het gevoel voor een unieke 

uitdaging te staan, waarbij een goed 

overwogen beslissing nodig is. De 

uitkomst zal voor onze gemeente de 

komende decennia bepalend zijn."

Groen vraagt om bij de plannen voor 

herontwikkeling een beroep te doen 

op zowel het studiebureau als op 

onze inwoners, volgens de principes 

van onze 'Nota Participatie'. De 

heraanleg van het marktplein leert 

ons hoe waardevol de expertise en 

ervaring van onze Berlaarnaren zijn.
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Korte Keten in Berlaar

© Groen BerlaarGemeenteraadsleden Brend Van Ransbeeck en Koen Kerremans aan 
de ingang van het militair domein in de Welvaartstraat.



HIER

'T STAPVELD ONTHARDEN?
"DE NIEUWE SPORTHAL DOELVELDEN BIEDT GEEN MEERWAARDE TEGENOVER 

DE HUIDIGE SPORTHAL ’T STAPVELD IN DE PASTORIJSTRAAT. DIE KON DUS 
PERFECT GERENOVEERD EN GEÜPGRADED WORDEN."

Raadsleden Brend Van Ransbeeck en Koen Kerremans aan de 
gemeentelijke sporthal 't Stapveld in de vernieuwde Pastorijstraat.

© Groen Berlaar

Groen Berlaar stelt zich vragen bij 

het nieuw geplande sportcomplex 

op de Doelvelden. Dat project kost 

handenvol geld, hoewel het geen 

extra functies biedt tegenover 

een totaalrenovatie van de 

huidige sporthal 't Stapveld in de 

Pastorijstraat.

De gemeenteraad van april 2021 

keurde het ontwerp, de bouw en het 

technisch onderhoud goed van een 

nieuw sportcomplex op de 

Doelvelden. 

Enkele maanden voordien, in 

december 2020, vond een digitale 

bewonersvergadering plaats. Toen al 

vernamen we dat in het nieuwe 

sportcomplex geen jeugdhuis en geen 

multifunctionele zaal voorzien zijn.

Die beslissing druist regelrecht in 

tegen de beloftes van het 

schepencollege aan zowel de 

vrijwilligers van Jeugdhuis Den Bokal 

als aan de cultuurverenigingen van 

Berlaar. Hen was namelijk een 

multifunctionele zaal beloofd, waar 

allerlei culturele activiteiten en 

evenementen kunnen georganiseerd 

worden, naast een permanente stek 

voor de jeugd. Intussen wordt zowel 

voor het jeugdhuis als voor de 

cultuurzaal verwezen naar een nieuw 

bouwproject op, jawel, de plaats van 

de huidige sporthal.

Totaalrenovatie en upgrade: niet 

duurder dan een nieuwe sporthal

Het Berlaarse schepencollege 

schermt steevast met het argument 

dat een renovatie veel duurder zou 

uitkomen dan een volledig nieuw 

sportcomplex. Daar zijn echter geen 

concrete bewijzen voor. Daarom pleit 

Groen voor een totaalrenovatie en 

upgrade van de huidige sporthal. 

Bovendien kan de kerk van de 

Misstraat perfect dienstdoen als 

multifunctionele zaal, na de nodige 

investeringen en grondige renovatie-

werken. Het jeugdhuis verdient op de 

huidige locatie ofwel een grondige 

upgrade, ofwel een nieuw lokaal met 

een kleine feestruimte. 

't Stapveld: nieuw park?

En als het college toch doorzet met 

het nieuwe sportcomplex, dan pleit 

Groen voor de volledige afbraak van 

de oude sporthal, zodat hier het 

eerste grote onthardingsproject kan 

komen in Berlaar. 

Daar kan dan een groene parkzone 

komen vlakbij het centrum, bij enkele 

scholen en een woonzorgcentrum. 

Jong en oud zouden hier elkaar 

kunnen ontmoeten, nadat ze samen 

de concrete invulling van het park 

mee hebben kunnen bepalen via een 

diepgaand participatietraject.

MARLIES NAETS
Lid van het Bijzonder Comité voor de 
Sociale Dienst (BCSD)
marlies.naets@berlaar.be
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"Onze schepen van Milieu en 
Landbouw vindt korte keten 
niks voor Berlaar. Straf !"

LIVESTREAMS GEMEENTE-
RADEN VOORTZETTEN

In tijden van corona veranderde de manier van vergaderen grondig op elk 

politiek niveau. Ook de gemeente Berlaar vond langzaam maar zeker haar draai 

in de wereld van online vergaderen. In april 2020 experimenteerde Berlaar voor 

het eerst met Teams als digitaal vergadermiddel. De allereerste geslaagde 

livestream via het videoplatform Youtube kon men volgen in oktober 2020. 

KIJKCIJFERS BEWIJZEN HET NUT
Na een schriftelijke vraag aan het college over de kijkcijfers van de livestreams 

en audioverslagen, kwamen er interessante conclusies uit de bus: "Youtube is 

toegankelijker voor de burger dan de audioverslaggeving en is via meerdere 

kanalen bereikbaar." De gemeenteraden tussen november 2020 en juni 2021 

werden veel bekeken, van 80 tot zelfs bijna 300 keer. Berlaarnaren vinden 

vlot hun weg naar de livestreams en we moeten deze dus behouden. De 

debatten zijn zelf ook positief veranderd. Elk woord en elke zin wordt letterlijk 

KORTE KETEN IN BERLAAR

VIVA PADEL & DE WEERDT!

Nadat Groen Berlaar zich het lot 

van FC De Weerdt had 

aangetrokken, is de sympathieke 

club in een stroomversnelling 

terechtgekomen. Na tien jaar 

verwaarlozing door het 

gemeentebestuur, kon Groen een 

erfpacht bespreekbaar maken. 

De club kan nu zelf meer initiatief 

nemen om de gemeentelijke 

infrastructuur te verbeteren. 

Ondertussen bespreken Viva 

Padel (Niels Destadsbader) en 

FC De Weerdt de toekomstige 

samenwerking, waarbij alle 

kansen voor FC De Weerdt 

behouden blijven. Dat is precies 

waarvoor Groen Berlaar gepleit 

heeft. Wij hopen dat de 

samenwerking een succes wordt 

en wensen onze sympathieke 

voetbal- en wielerclub nog een 

lang leven toe in Berlaar.

FIETSPADEN EN VEILIGE 

FIETSVERBINDINGEN

Stilaan doet de gemeente wat ze 

moet doen. Na het fietspad van 

de Kesselsesteenweg - dat op 

initiatief van Nijlen werd 

heraangelegd - wordt nu ook het 

fietspad langs de Hemelshoek 

doorgetrokken. Dat maakt deel uit 

van een bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk. Ondanks deze 

verdienstelijke inspanningen, 

blijven schoolgaande kinderen en 

winkelende fietsers op hun honger 

zitten. Berlaar wordt nog steeds 

als fietsonvriendelijk gezien. 

Daarom ijveren wij steevast voor 

superveilige fietsroutes binnen de 

bebouwde kom. Stuur jouw 

fietsveilige voorstellen naar 

info@groenberlaar.be.

BREND VAN RANSBEECK
Gemeenteraadslid & Provincieraadslid
brend.vanransbeeck@berlaar.be

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

opgenomen zoals die uitgesproken is, 

waardoor schepenen en raadsleden 

veel meer dan vroeger de argumenten 

voorbereiden. De gemeenteraad krijgt 

zo opnieuw heldere debatten.

HYBRIDE VERGADERINGEN
Wellicht vinden de gemeenteraden 

als u dit leest weer fysiek plaats. 

Wij pleiten echter voor hybride 

vergaderingen, waarbij je als 

verkozene in bepaalde gevallen 

alsnog via Skype of Teams de raad 

digitaal kan volgen en op afstand kan 

stemmen. Zo kunnen we onze 

plichten flexibeler uitvoeren, 

bijvoorbeeld in geval van ziekte. 

Ook voor de geïnteresseerde burgers 

is het een groot gemak om van thuis 

uit te kunnen volgen. Zeker onze 

risicopatiënten hoeven zo niet uit de 

boot te vallen.

Op een overleg van de klimaat-

werkgroep Berlaar 2030 vroegen we 

naar initiatieven rond de korte keten 

in Berlaar. De schepen van Milieu 

antwoordde dat hij daar niet mee 

bezig is en dat er geen interesse is in 

Berlaar. Straf! Minder tussenstappen 

bij de verkoop van landbouw-

producten zorgt voor een betere 

prijsvorming en meer opbrengst voor 

de landbouwer. Hij bepaalt de prijs én 

het aanbod. Vaak gaat het in de korte 

keten over milieuvriendelijke of 

biologische teelt. Door meer lokale 

consumptie is er minder vervoer, 

transport en opslag nodig. Zo kan de 

korte keten economie een belangrijke 

schakel zijn in de strijd tegen de 

klimaatverandering. Bovendien is de 

consument meer betrokken en 

verbetert de relatie boer-burger. 

Korte keten moet dus wél een 

plaats krijgen! Van een hoevewinkel 

voor producten van verschillende 

producenten, over automaten met 

lokale producten, kraampjes langs de 

weg, thuisverkoop, boerenmarkten, 

groente-abonnementen en voedsel-

teams, tot zelfoogstboerderijen. 

De strijd tegen de  klimaatverandering 

begint immers lokaal!
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In Ebroek komt een honden-

losloopweide. Het is belangrijk 

dat we de hele omgeving op maat 

inrichten van de recreanten, 

wandelaars en fietsers. En dat we 

openbare ruimte terugschenken aan 

onze zachte weggebruikers en aan 

Berlaarnaren die in Ebroek komen 

wandelen in het groen. Daarom 

legden we het voorstel op tafel om 

van Ebroek over het hele traject 

tussen de Meistraat en Alflaar, een 

fietsstraat te maken. Voorlopig gaat 

het bestuur hier niet op in.

1

De kasseiweg in de Doelstraat is 

ter hoogte van het station van 

Berlaar heraangelegd. De kasseien 

veroorzaakten heel wat gevaarlijke 

situaties voor fietsers, omdat de 

stenen zeer ongelijk lagen. Groen 

drong aan op de heraanleg omdat dit 

een veelgebruikte fietsroute is door 

pendelaars en schoolgangers. Onze 

oproep kreeg gehoor: sinds de zomer 

kan je genieten van een comfortabel 

stukje fietsroute. 

Mission accomplished!

2
Op 28 augustus opende het 

Berlaarhof als eerste openbaar 

park officieel de poorten. Onze 

Berlaarnaren konden er al wel eerder 

een frisse neus halen en rondkuieren, 

maar door de corona-maatregelen 

was de inhuldiging uitgesteld. Het 

park achter VillaVIP werd ingericht 

met de hulp van Kempens Landschap 

en de provincie Antwerpen. 

Aansluitend op de opening 

organiseerde Vereniging Ambiance  

‘Verlof in Balderhof’.

3
Op 6 september opende de 

tekenacademie van Berlaar aan de 

gebouwen van de brandweer 

officieel de deuren. Dit op voorstel 

van Groen. De Academie voor 

Beeldende Kunsten Nijlen heeft nu 

een nieuw beeldatelier op de 

Liersesteenweg, de allereerste 

vestiging in Berlaar. Zo kunnen 

Berlaarse kinderen tussen 6 en 8 jaar 

in onze eigen gemeente terecht om 

zich creatief uit te leven onder 

professionele begeleiding. 
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 Ja,
GROEN IS IETS 
VOOR MIJ!

LAAT VAN 
JE HOREN

                                                                                              

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

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.BEN JIJ DE HELPENDE HAND DIE WIJ

ZOEKEN? LAAT VAN JE HOREN!
Groen Berlaar, de sterkste en meest actieve 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. Samen maken we elke dag 
opnieuw het verschil in onze gemeente.

Wil jij je steentje bijdragen? Aarzel dan
niet om ons aan te spreken, een mailtje te sturen naar 

info@groenberlaar.be en/of ons te volgen op Facebook en 
Instagram, wij horen graag waar jouw interesses 

en capaciteiten liggen!

Groen Berlaar 

Koen Kerremans

Molenlei 74

2590 Berlaar

0476 35 41 43

berlaar@groen.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.


