
Hier

"Berlaarnaren uit Gestel 
verdienen de zekerheid 
vanuit de gemeente dat 
de stilte- en leefkwaliteit 
behouden blijft."

HET GROENE GESTEL IS 
OFFICIEEL STILTEGEBIED
Enkele jaren geleden werd 

gestart met de heropwaardering 

van Gestel, onze toeristische 

troef in Berlaar. 

De Sint-Lambertusplaats, pastorij en 

schandpaal kregen een grondige 

opknapbeurt, wandelingen werden 

uitgestippeld en kregen duidelijke 

bordjes. Als kers op de taart werd 

Gestel enkele maanden geleden 

tot het negende stiltegebied in 

Vlaanderen gedoopt. 

In Gestel overheersen de geluiden van 

fauna en flora en zijn storende 

geluiden afwezig.

KOFFIEHUISJE IN GESTEL
Begin februari opende De 

Klappeistaak in Gestel de deuren, een 

koffiehuisje in een knappe 

gerestaureerde woning aan de Sint-

Lambertusplaats . Vele wandelaars 

en fietsers komen hier rust en 

stilte zoeken en dit juichen wij als 

Groen toe. Maar de inwoners van 

Gestel uitten terecht hun 

bezorgheden: de plannen om 

sluipverkeer in Gestel aan te pakken, 

zijn nog steeds niet uitgevoerd. 

GARANTIES LEEFBAARHEID
De gevolgen voor de leefbaarheid en 

de mobiliteit zijn nu reeds merkbaar. 

Groen Berlaar wil Gestel bereikbaar 

maken via een trage weg en wij 

willen garanties om de stilte voor 

de inwoners te bewaren. 

Randparkings kunnen zorgen voor 

meer ruimte voor fietsers en 

voetgangers.

Groen Berlaar wil een autoluwer 

Gestel dat aangenamer is voor 

zachte weggebruikers. De 

authenticiteit en leefbaarheid van 

Gestel mag niet verloren gaan. Met 

deze garanties kan het koffiehuisje 

groeien tot een grote troef in ons 

pittoreske en gezellige Gestel!

in Berlaar

Bouwpauze is een feit!

Wat als Koen burgemeester was?

Een nieuwe politiek in Berlaar

© Koen KerremansKoen Kerremans, Leen Janssens en Brend Van Ransbeeck aan de 
Sint-Lambertusplaats, vlak naast het gezellige koffiehuisje.
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Groen Berlaar haalt slag thuis: 
bouwpauze is een feit

Groen Berlaar wil werk maken van een toekomstplan voor een 
leefbare gemeente, in het belang van alle Berlaarnaren.

© Koert Penne

Je hebt het waarschijnlijk zelf ook 

al gezien: Berlaar heeft de 

voorbije jaren te maken gekregen 

met zware 

'verappartementisering' in onze 

dorpskernen. Jammer genoeg 

gebeurt dit hier al jaren op de 

verkeerde manier. Groen Berlaar 

vindt dat dit anders kan!

 

"We moeten dichter bij elkaar gaan 

wonen, want er is steeds minder 

plaats voor steeds meer mensen", 

zegt de Vlaamse Bouwmeester. "In de 

hoogte bouwen neemt minder ruimte 

in beslag, maar leefbaarheid en 

mobiliteit mogen bij hoogbouw niet 

vergeten worden."  Om dit te 

bewaken, hebben wij als inwoners 

nood aan duidelijke regels in de 

vorm van een Ruimtelijk 

UitvoeringsPlan (RUP) en een 

bouwcode. 

Groen Berlaar vraagt al lang naar 

een bouwcode en een RUP en we 

worden daarbij gesteund door 

steeds meer Berlaarse burgers. 

Door de afwezigheid van een RUP en 

een bouwcode is er te veel chaos en 

onzekerheid. We zijn blij dat het 

gemeentebestuur ons idee van de 

bouwpauze overnam om een 

bouwcode en een toekomstvisie 

uit te werken. 

Maar het is zeer belangrijk dat dit 

goed en grondig gebeurt. 

Wij werkten een aantal punten uit 

om Berlaar leefbaar en veilig te 

houden. Zo moet bij elke aanvraag 

voor meergezinswoningen 

(appartementen) de impact op de 

mobiliteit onderzocht worden.

Verder moet tussen de blokken en 

woningen voldoende open ruimte 

voorzien worden. In de 

meergezinswoningen wordt ook 

voldoende opbergings- en 

onderhoudsruimten voorzien voor 

fietsen en karren. 

Ook mogen authentieke gebouwen 

of gevels die cultureel meerwaarde 

bieden,  niet zomaar weg. Fietsnet-

werken en openbaar vervoer 

moeten bovendien voorrang krijgen 

op parkeerplaatsen voor auto's.

Ten slotte legt de gemeente bij de 

ontwikkeling van grote projecten 

stedenbouwkundige lasten op aan 

de projectontwikkelaar (waarvan het 

resultaat ten goede komt aan ons als 

gemeenschap, zoals een 

speelpleintje of een stuk fietspad).

Groen Berlaar kiest voor 

zekerheid en leefbaarheid, jij ook?

Een bouwcode en een 
Ruimtelijk UitvoeringsPlan  

geven zekerheid aan Berlaar

LEEN JANSSENS
Gemeenteraadslid
leen.janssens@gemeenteberlaar.be
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WAT ALS... KOEN DE VOLGENDE 
BURGEMEESTER WAS?

Als burgemeester zou ik, en dat is voor mij geen wilde maar wel een 

noodzakelijke en haalbare droom, werk maken van een veilig gemeentelijk 

fietspadennetwerk. Tot op vandaag durven jonge ouders hun kinderen nog 

altijd niet met de fiets op pad sturen omdat het gewoon veel te onveilig is in 

Berlaar. Door het veilig maken van fiets- en voetpaden zullen er 

automatisch minder auto’s in de spits rijden en doen we dus iets aan 

het mobiliteitsprobleem in onze gemeente. Berlaar kán een veilige 

fietsgemeente zijn, maar dit vraagt politieke moed. 

Een wilde droom? Die heb ik ook. Ik zou graag een groene bosgordel willen 

aanleggen rondom de gemeente. Wat bos betreft is er een verschrikkelijk 

tekort in Vlaanderen. Maar wat nog erger is, is dat onze gemeente achteraan 

bengelt qua bosoppervlakte in Vlaanderen, België en zelfs Europa. 

NIEUWE POLITIEK IN BERLAAR

Na de verkoop en de sluiting van 

het postkantoor aan de 

Itegembaan krijgt Berlaar een 

nieuw postkantoor in de 

Dorpsstraat. Zo kunnen wij blijven 

genieten van het ruime aanbod 

van diensten en blijven deze 

bereikbaar, zowel te voet als met 

de fiets. Maar HEIKANT 

VERDIENT MEER AANDACHT EN 

WE BLIJVEN PLEITEN VOOR EEN 

POSTPUNT OP HEIKANT, 

ALSOOK VOOR EEN 

GELDAUTOMAAT.

Verschillende gemeentes, 

bedrijven en organisaties 

tekenden de oproep aan de 

Vlaamse regering om WERK TE 

MAKEN VAN DE INVOERING VAN 

STATIEGELD OP FLESJES EN 

BLIKJES. Ons voorstel om aan te 

sluiten bij deze groeiende groep 

werd tijdens de gemeenteraad van 

februari verworpen. Een gemiste 

kans!

Op vraag van Groen hebben de 

fractieleiders samen met de 

burgemeester overlegd over EEN 

PROPERE VERKIEZINGS-

CAMPAGNE ZONDER ONNODIGE 

OVERLAST naar aanloop van de 

verkiezingen in oktober. Het 

voorstel is om het aantal 

tuinborden en folders in de 

brievenbussen te beperken. Het 

liefst zien we de folders van de 

verschillende partijen in één 

omslag bij de mensen thuis, zodat 

iedereen de partijprogramma’s kan 

vergelijken. Op één partij na was 

iedereen het eens met ons groene 

voorstel. Wordt hopelijk vervolgd!

KOEN KERREMANS
Gemeenteraadslid en Provincieraadslid
koen.kerremans@gemeenteberlaar.be

BREND VAN RANSBEECK
Communicatieverantwoordelijke bij 
Groen Berlaar

Een aantal Berlaarnaren zeggen me 

dat bomen niet in de straat horen te 

staan, maar wel in een bos. Wel, ik 

wil deze inwoners plezieren met een 

heuse bosrand. Ik zal er gemakkelijk 

draagvlak voor vinden bij diezelfde 

burgers en we zullen iets doen aan 

de verschrikkelijke 

luchtvervuiling in onze provincie 

Antwerpen.

WAT ZOU JIJ DOEN ALS JIJ 
BURGEMEESTER WAS?
Dit zijn alvast mijn wensen voor onze 

gemeente Berlaar. Wat zou jij doen 

als jij burgemeester was? Laat het 

ons weten via 

berlaargroen@gmail.com; via onze 

facebookpagina Groen Berlaar. Of 

spreek ons gerust aan!

Als politieke wetenschapper heb ik 

geleerd dat transparantie en 

burgerparticipatie zeer 

noodzakelijk zijn in een gemeente 

zoals Berlaar: het is een kwestie 

van gezond verstand en respect naar 

de inwoners toe.

Een aantal projecten die het huidige 

gemeentebestuur wilde uitvoeren, 

zijn matig of niet gerealiseerd. Één 

van de mislukte projecten is de 

heraanleg van het Kardinaal 

Cardijnplein in Heikant: er werd 

éénmalig een infovergadering 

georganiseerd die slecht werd 

aangekondigd. Hier mochten 

Berlaarnaren hun mening uiten. 

Voorlopig weet niemand hoe het plein 

er tegen Hei-kermis 2019 zal uitzien. 

Ook het project van het nieuwe 

gemeentehuis (NAC) is op 

dezelfde amateuristische manier 

aangepakt, met een schorsing van 

de bouwvergunning als gevolg.

VERTROUWEN HERSTELLEN
Als Groen willen wij het anders. De 

kloof tussen burger en gemeente-

bestuur kan enkel hersteld worden 

door in dialoog te gaan en écht te 

luisteren naar ons allemaal, want 

elke mening telt. Transparantie is 

hierbij belangrijk: Groen wil 

beslissingen openbaar maken zodat 

burgers de besprekingen kunnen 

volgen. Wij staan voor een nieuwe, 

frisse politiek in Berlaar.
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O2 vzw organiseerde (samen met 

de Landelijke Gilden) een zeer 

geslaagde avond met Leo Van 

Broeck, de Vlaamse 

Bouwmeester. Aan de hand van een 

slideshow werd uitgelegd hoe de 

toekomst leefbaar gehouden kan 

worden door middel van een 

aangepaste ruimtelijke ordening. Zeer 

inspirerend en interessant voor 

Berlaar!

Links: Leo Van Broeck. 

Rechts: Koen Kerremans.

1
Jong Groen Pallieterland, de 

enthousiaste ecologische 

jongerenbeweging die Berlaar, Lier, 

Nijlen en Heist-op-den-Berg omvat, 

organiseerde in december een 

boeiende documentaireavond over 

minimalisme. Ook Annelies Mentink, 

professionele minimalismcoach was 

aanwezig: "Minimalisme is een 

levensstijl waarbij je jezelf enkel 

omringt met noodzakelijke 

spullen die je gelukkig maken".

Facebook: Jong Groen Pallieterland

2
Op onze nieuwjaarsreceptie 

hebben we onze jaarlijkse Groene 

Pluim uitgereikt aan Jeugdhuis 

den Bokal in Berlaar. Seppe Bes en 

Bram Van Looy van de kerngroep 

kwamen deze in ontvangst nemen. 

Met zeer beperkte middelen slaagt de 

geëngageerde jeugd van den Bokal 

erin om een laagdrempelige 

ontmoetingsplaats te voorzien in 

onze gemeente. Op onze steun 

kunnen de Berlaarse jongeren blijven 

rekenen.

3

Kristof Calvo was gastspreker op 

onze nieuwjaarsreceptie. Hij sprak 

onze leden en sympathisanten toe 

met positieve woorden en gaf zijn 

steun aan onze ijzersterke afdeling en 

onze talloze geëngageerde 

vrijwilligers.

"F*ck de zijlijn! Groen Berlaar is rijp 

om mee te besturen en samen 

met jou de groene gemeente van 

de toekomst te maken."

4
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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.

BEZOEK AAN FIETSDORP HOUTEN EN 
LEEFDORP CULEMBORG 

 
Bezoek samen met Groen Berlaar twee voorbeelden in 

Nederland van hoe ruimtelijke ordening anders kan. In Houten 
werd de fietser top-down centraal gesteld, in Culemborg werd de 

ruimtelijke ordening collectief bottom-up ontwikkeld. Beide 
voorbeelden laten zien dat dit tot mooie resulaten kan leiden. 

Breng samen met Groen Berlaar een bezoek aan deze twee 
plaatsen om zo samen ideeën op te doen voor een beter Berlaar. 

Op onze (nieuwe) website www.groenberlaar.be vind je 
binnenkort alle info over de uitstap en kan je je ook 
direct inschrijven. Blijf zeker op de hoogte via onze 

Facebookpagina.

Groen Berlaar 

Koert Penne

Herfststraat 3

2590 Berlaar

0474 98 38 90

berlaargroen@gmail.com

www.groenberlaar.be 

     www.facebook.com/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.




