
Hier

Onlangs toonde Groen 
Berlaar met een 
presentatie de weg naar 
een groene gemeente.

HOE KUNNEN WE BERLAAR 
WEER LEEFBAAR MAKEN?
Begin februari maakten we in 

Berlaar kennis met de groene en 

sociale gemeente van morgen: 

Groenegem. Aan de hand van 

concrete voorbeelden toonde 

ondervoorzitter Jeremie 

Vaneeckhout hoe groenen in de 

meerderheid gemeentes gezonder 

en aangenamer maken. De ideeën 

hebben we, maar voor de 

uitvoering zijn we als oppositie  

afhankelijk van de meerderheid. 

CONCRETE VOORBEELDEN

De gemeente kocht 

aardgasvoertuigen. Een verstandige 

keuze, maar wij dachten ook aan een 

openbaar aardgasstation en 

autodelen van het gemeentelijke 

wagenpark. 

Veilige fietsverbindingen zorgen 

ervoor dat autoverplaatsingen 

vermeden worden. De veiligheid en 

het comfort van voetgangers en 

fietsers komen voor Groen op de 

eerste plaats. 

 

Als voorstanders van de korte keten 

en omdat Groen de plaatselijke 

middenstand en de plaatselijke 

landbouwers wil steunen, willen we 

ook in Berlaar op regelmatige basis 

een boerenmarkt eventueel 

gekoppeld aan een buurderij. Zowel 

de plaatselijke producenten als de 

omliggende middenstand varen hier 

wel bij. 

Kernversterking is hip, maar ook 

zeer belangrijk. Groen is voorstander 

van inbreiding, maar open ruimte en 

groen zijn ook noodzakelijk in de kern. 

“Slapen in een appartement, maar 

wonen in het groen” vat dit zeer mooi 

samen. Om Berlaar leefbaar te 

houden, zijn hiervoor duidelijke regels 

nodig.

In Berlaar 

Mia Clé krijgt Groene Pluim

Vinkenhof : huizen onleefbaar

Workshop klein elektro herstellen

© Roger WensKoen Kerremans legt groene voorstellen op tafel.
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Mia is een stille kracht, al heel lang.
GROENE DOENER KRIJGT GROENE PLUIM

Onze groene pluim was dit jaar meer een “lifetime achievement award”. 

Het was Mia Clé die in de bloemetjes gezet werd op onze 

nieuwjaarsreceptie. 

Mia was een van de stuwende krachten tijdens de beginjaren van Agalev in 

Berlaar. Bij de provincieraadsverkiezingen in 1994 haalde ze op Mieke Vogels na 

het beste resultaat voor een vrouw in de provincie Antwerpen. Op een haar na 

miste ze haar zetel. 

Ze begon haar carrière bij de Chiro en was jarenlang gedreven werkzaam in de 

sociale sector. In haar vrije tijd combineerde zij een bruisend gezinsleven met 

talrijke engagementen: Oxfam Wereldwinkel, de brunch van 11.11.11., de minder 

mobielencentrale en Kokina Colora dragen allemaal haar stempel. Vele van 

deze zaken zouden niet bestaan als Mia er zich niet achter gezet had.

Met deze groene pluim wil Groen Mia bedanken voor haar niet-aflatende inzet 

voor andere mensen die het wat moeilijker hebben. Het is dankzij zulke groene 

doeners dat “de Hei” en bij uitbreiding heel Berlaar zo’n gezellige, warme 

gemeente is. 

Mia Clé ontvangt de Groene Pluim op de nieuwjaarsreceptie. © Roger Wens
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Wegwerpen? Vanaf nu niet 
meer zo vlug; het kan 
anders !

ZONNIGE KEMPEN: VINKENHOF 
ONLEEFBAAR

Begin jaren tachtig werden op een terrein, gelegen tussen Doelstraat en 

Smidstraat,  60 huizen opgetrokken door de sociale huisvestingsmaatschappij 

Zonnige Kempen. De wijk werd gedoopt tot 'het Vinkenhof'. Tot op heden 

stellen we vast dat deze woningen dringend een opknapbeurt nodig hebben. In 

verschillende huizen zijn vochtproblemen. Meerdere bewoners hebben 

bijgevolg gezondheidsproblemen, meubels trekken krom, behangpapier komt 

los, ...  Via warmtescans ontdekten we dat er bovendien veel warmte langs de 

muren verloren gaat en de energiefacturen onnodig oplopen. 

 

De sociale huisvestingsmaatschappij kan de klachten van de huurders niet 

langer naast zich neer leggen. In tegenstelling tot wat zij beweren op hun 

website, beschikken deze huurders niet over een comfortabele woning met een 

lage energiekost.

 

APPARATUUR HERSTELLEN?

Het GEMEENTELIJK 

INFORMATIEBLAD 'DE KIOSK' is 

een mooie en verzorgde uitgave 

met een variatie aan nuttige 

informatie. Jammer dat de stem 

van de oppositie volledig 

ontbreekt bij het ontwerp en dat 

de layout, de foto’s en de artikels 

nogal STERK LIJKEN OP EEN 

PARTIJBLAD dat zowat 

gelijktijdig in de bus viel.

Groen vraagt een lange tijd een 

NIEUW ADMINISTRATIEF 

CENTRUM (NAC). Hierbij pleiten 

wij voor BURGER-PARTICIPATIE 

EN EEN EERLIJK TRANSPARANT 

BELEID bij de uitwerking van deze 

plannen: gezamenlijk overleg met 

de buurtbewoners en inwoners is 

haalbaar en nodig. Wij samen 

kunnen een fantastisch resultaat 

neerzetten.

Er gaat 1.000.000 EURO OCMW-

EN GEMEENTEGELD naar 33 

ONDERGRONDSE 

PARKEERPLAATSEN voor het 

nieuwe dienstencentrum aan de 

kerk zonder de OCMW-raad te 

raadplegen; geld dat in sociale 

dienstverlening kon geïnvesteerd 

worden. Voor Groen is een sterk 

sociaal beleid  van zeer groot 

belang in Berlaar.

De realisatie van de 

FIETSOSTRADE is, ondanks de 

unanieme beslissing onder impuls 

van Groen, achteruit geschoven 

door de gemeente. Wij volgen dit 

dossier nauw op.

LEEN JANSSENS
Gemeenteraadslid
leenjanssens@live.be

BREND VAN RANSBEECK
Voorzitter Jong Groen Pallieterland
pallieterland@jonggroen.be

Reeds enkele jaren wijzen wij Zonnige 

Kempen op de wantoestanden in 

deze wijk. Tot hiertoe kwam er geen 

schot in deze zaak. Na een eigen 

thermografisch onderzoek eind 

2016, waarbij de beelden nog slechter 

waren dan we vermoedden, spoorden 

we de bewoners aan om via de actie 

See2Do (vanuit de gemeente, samen 

met Igemo) gratis het warmteverlies 

in kaart te laten brengen. 

 

We hopen dat het op deze manier 

voldoende duidelijk is voor Zonnige 

Kempen dat het opknappen en 

energiezuiniger maken van deze 

woningen niet langer mag uitgesteld 

worden.

 

We blijven dit dossier opvolgen.

WEGGOOIEN IS ZONDE! 
Elektrische apparaten gaan veel 

sneller stuk dan pakweg 15 jaar 

geleden. Gemiddeld brengen Belgen 

22,4 kilogram elektronisch afval per 

jaar naar het containerpark. Laten 

herstellen kost bijna evenveel als een 

nieuw toestel aanschaffen.

Daarom wil Groen Berlaar die trend 

doorbreken. Op woensdag 3 mei 

organiseert Groen Berlaar een 

workshop over het herstellen van 

klein elektro. Een reparateur, actief bij 

een repair-café, laat ons zien dat we 

veel zelf kunnen herstellen. Hij 

toont waar we op moeten letten bij 

de aanschaf van apparaten, hoe we 

ze best onderhouden, wat we kunnen 

herstellen en hoe we dit op een goeie, 

veilige manier doen.

Tijdens deze workshop is het de 

bedoeling dat we zelf aan de slag 

gaan. Als je zelf een defect apparaat 

hebt, dan mag je dit altijd mee 

brengen!

Afspraak op woensdag 3 mei om 

20:00 uur in de Maalderij, 

Schoolstraat 92 in Berlaar. Meer 

informatie op de achterkant van 

dit krantje!
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Sfeerbeeld van de 

Nieuwjaarsreceptie van Groen 

Berlaar, een geslaagde editie met 

Meyrem Almaci, die vol enthousiasme 

kwam speechen.

1
Saleh Jaradeh op  de 

Nieuwjaarsreceptie. Als vluchteling 

uit Syrië heeft hij zijn leven opnieuw 

opgepakt als universiteitsstudent en 

speelt ongelooflijk mooi viool. Hij 

maakte tijd vrij om op onze 

Nieuwjaarsreceptie te komen spelen.

2
Vorig jaar werd het bomenbeheer-

plan in de gemeenteraad 

goedgekeurd, een agendapunt dat 

Groen Berlaar al jarenlang 

constructief aankaart. Bomen aan de 

Hemelshoek worden gesnoeid als 

onderhoud.

3

Thermoscan Vinkenhof, de huizen 

in het Vinkenhof verliezen ontzettend 

veel warmte door gebrekkig 

onderhoud door Zonnige Kempen.
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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.

REPAIRWORKSHOP
Op 3 mei 2017 om 20:00 organiseert Groen Berlaar een 

repairworkshop in de Maalderij, Schoolstraat 92 in Berlaar. 

Heb je zelf een defect elektronisch aparaat? Breng dit zeker mee, 
want je zal zelf aan de slag gaan!

Gelieve op voorhand een mail te sturen naar 
leenjanssens@live.be - ten laatste op 29 april. 

Tot dan!

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.




