
Hier

Groen kon 45% meer 
kiezers overtuigen dan 
in 2012. 
1178 maal bedankt voor 
het vertrouwen!

GROEN START VOL ENERGIE 
MET EEN VERJONGDE FRACTIE
Koen Kerremans, Brend Van 

Ransbeeck en Glenn Vaes maken 
sinds begin dit jaar deel uit van de 

vernieuwde Groene fractie. Leen 

Janssens en Fred Steyaert 

danken we van harte voor hun 

inzet in de voorbije zes jaar.

14,3%. 1178 stemmen. Dat is het 

resultaat dat we behaalden op 

14 oktober 2018 en daar mogen we als 

groene partij enorm trots op zijn!

Vanaf 2012, zes jaar lang dus, hebben 

Koen Kerremans en Leen Janssens 
zich vanuit de opposite elke dag 

ingezet om van ons dorp een 

menselijker, eerlijker en gezonder 

Berlaar te maken.

Ondanks het fantastische resultaat 

grepen we net naast een derde zetel. 

Daarvoor hadden we zes stemmen te 

kort. Daardoor is Leen - tegen alle 

verwachtingen in en ondanks haar 

enorme werklust - niet herkozen. 

Zij gaf de fakkel door aan Brend Van 
Ransbeeck.Deze 22-jarige student 

politieke wetenschappen legde op 23 

januari de eed af als allerjongste 

gemeenteraadslid ooit in Berlaar.

Ook Glenn Vaes maakt deel uit van 

de fractie als lid van het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst 

(BCSD, de opvolger van het OCMW). 

Glenn werkt als sociaal assistent 

op het OCMW van de gemeente Putte 

en zal zijn expertise gebruiken om het 
sociaal beleid in Berlaar menselijker 

te maken.

Samen met Koen Kerremans, die al 

sinds 2000 in de gemeenteraad zetelt 

en enorm veel politieke ervaring 

heeft, vormen Glenn en Brend de 

nieuwe Groene fractie. Constructieve 

oppositie met een frisse touch, dat 

mag je verwachten van dit trio!

in Berlaar

Berlaarnaren stemden groen

Hertelling van de stemmen

Samen naar een sociaal Berlaar

© Kirs MartléBrend Van Ransbeeck, Koen Kerremans en Glenn Vaes op de 
nieuwjaarsreceptie in zaal Familia in Heikant.



HIER

De Berlaarnaar koos massaal 
voor groene thema’s!

De klimaatmars op 2 december 2018, de grootste ooit, waarbij meer 
dan 75.000 mensen gingen betogen voor meer klimaatactie.

© Groen

Voor Groen waren de verkiezingen 

van 2018 een nieuwe mijlpaal. 
Zowat overal in Vlaanderen ging 

onze partij er flink op vooruit en 

ook in Berlaar zette Groen een 

sterk resultaat neer. Zo werden er 

45% meer Groen-stemmen geteld 

en stegen we in Berlaar tot 

14,3%. Een nieuw record!

We voelen ons trouwens gesterkt in 

onze overtuiging, want elk 

partijprogramma kleurde deze keer 

opvallend groen. Hoe meer folders wij 

uitbrachten, hoe meer we onze 

punten konden terugvinden in de 

verkiezingsfolders van de andere 

partijen: veilig fietsen, comfortabele 

voetpaden, overal een betere 

toegankelijkheid, burgerparticipatie bij 

belangrijke dossiers en een echte 

bouwcode om de woonkwaliteit te 

beschermen, meer groen en bomen, 

enzovoort. 

Zelfs door behoudend te 

stemmen, koos de Berlaarnaar  
voor onze groene punten. Groen 

heeft dus wel degelijk een 

impact! De tijd is rijp om al die 

groene voorstellen eindelijk te 

realiseren!  

En dus zullen we initiatieven van het 

nieuwe bestuur in die richting 

enthousiast steunen. Van Berlaar een 

fietsparadijs maken, 11.000 extra 

bomen aanplanten (voor elke 

Berlaarnaar 1 boom), zorgconsulenten 

inschakelen die op huisbezoek gaan 

om armoede op te sporen en concreet 

hulp te bieden... Uiteraard staan we 

achter deze groene punten uit het 

bestuursakkoord. Maar we zullen ze 

wel kritisch tegen het licht houden. 

Uitstel zullen we niet tolereren, en 

afstel al helemaal niet. 

Onze vernieuwde fractie zal erop 

toekijken dat het nieuwe bestuur 
deze en andere beloften nakomt, 

want ze beantwoorden stuk voor 

stuk aan werkelijke noden die 

leven bij onze Berlaarnaren. 

De nood aan verandering is groot. Wij 

willen meewerken aan die 

noodzakelijke verandering, 

constructief, vastberaden én 

resultaatgericht. Want wat is politiek 

anders dan werken aan verandering?

Ook jij kan onze ijzersterke ploeg 

bijstaan door je bij ons aan te 

sluiten en onze werking te 

steunen. Vind ons, mail ons, bel 

ons, zo houden we samen de 

vinger aan de pols.

KOEN KERREMANS
Gemeenteraadslid
koen.kerremans@groenberlaar.be
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DE HERTELLING VAN DE 
STEMMEN IN EEN NOTENDOP

Groen Berlaar heeft opnieuw zes jaar van degelijk en constructief 

oppositiewerk achter de rug.We hebben als team ijzersterk campagne 
gevoerd. Dat blijkt ook uit de hoge cijfers op verkiezingsavond. Ondanks 

ons prachtige resultaat hadden we net niet genoeg stemmen voor een 

derde zetel. En zolang er manueel geteld wordt in Berlaar, moeten we 

rekening houden met een zekere foutenmarge.

HERTELLING: EEN WELOVERWOGEN BESLISSING
Na lang twijfelen en nadenken hakten we de knoop door om een hertelling van 

de stemmen te vragen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Onze 

getuigen hadden immers verscheidene onregelmatigheden vastgesteld en we 

wilden zeker zijn dat de uitgebrachte stemmen correct omgezet werden in 

zetels, vooral omdat het ging om een klein verschil: we hadden amper zes 

stemmen te kort voor die derde zetel.

NAAR EEN SOCIAAL BERLAAR

GROEN MAAKT STUDEREN IN DE 
BERLAARSE BIBLIOTHEEK 

MOGELIJK. Ons voorstel om de 

bibliotheek open te stellen voor 

studenten werd in de 

gemeenteraad van mei 2018 

positief onthaald. Een eerste 

periode startte in januari. We 

vragen het gemeentebestuur nu 

al om de plaatsen in Berlaar en 

Heikant uit te breiden tegen de 

examenperiode van juni, zodat 

zowel middelbare studenten als 

hogeschool- en universiteits-

studenten in onze gemeente 

terechtkunnen voor een 

studeerplekje.

DE WERKEN AAN HET 

KARDINAAL CARDIJNPLEIN in 

Berlaar-Heikant zouden al enkele 

maanden bezig moeten zijn. Op dit 

moment is er nog geen enkele 

spade in de grond gegaan terwijl 

de werken klaar moeten zijn tegen 

Hei-Kermis. We volgen dit dossier 

nauwgezet op en blijven toezien 

op een goede communicatie naar 

onze inwoners. 

DE GEMEENTE KOCHT RECENT 

HET BERLAARHOF AAN. Van de 

tuin wil het bestuur een openbaar 

park maken, als groene long in het 

centrum. Dat juichen we uiteraard 

toe. VOOR HET KASTEEL ZELF 

ZOEKT DE GEMEENTE EEN 

ERFPACHTER DIE HET GEBOUW 

EEN MAATSCHAPPELIJKE 

FUNCTIE GEEFT. Dit biedt de 

ideale kans om een sociale functie 

en ontmoetingsruimte te voorzien 

in het centrum, iets waar Groen al 

lang voor ijvert. 

BREND VAN RANSBEECK
Gemeenteraadslid
brend.vanransbeeck@groenberlaar.be

GLENN VAES
Lid van het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst (BCSD)
glenn.vaes@groenberlaar.be

In de Verenigde Staten zijn 
hertellingen zelfs bij wet verplicht 

wanneer er een verschil is van minder 

dan 1 procent van de stemmen. 

De Raad voor Verkiezings-

betwistingen heeft onze klacht in 

januari geldig maar ongegrond 

verklaard, wat betekent dat de 

hertelling er niet gekomen is. 

ELEKTRONISCH STEMMEN
Net omdat manuele tellingen 

onvermijdelijk foutjes met zich 

brengen, lanceren we het voorstel 

om bij de volgende gemeente-

raadsverkiezingen onze 

Berlaarnaren elektronisch te 

laten stemmen.Zo vermijden we 

discussies achteraf en is elke partij 

zeker dat het tellen van de stemmen 

juist verlopen is.

Sociaal beleid is iets dat elke 
Berlaarnaar aanbelangt. Het gaat 

van vrijetijdsbesteding tot welzijn 

en sociale rechten. Berlaar hinkt 

jammer genoeg achterop.

Vanuit de gemeenteraad zullen we 

een sociale reflex voorzien op elk 

beleidsdomein. Iedere Berlaarnaar 

moet beter worden van nieuwe 

projecten en investeringen. We 

vragen het gemeentebestuur werk te 

maken van goede en vlot beschikbare 

informatie over sociale rechten en 

tegemoetkomingen.

In 2017 werd volgens Kind en Gezin 

5,5% van de kinderen in Berlaar 

geboren in een kansarm gezin. Vanuit 

Groen zien we erop toe dat het 
bestuur voldoende investeert in 

begeleiding en dat de wachtlijsten 

voor budget- en schuldhulpverlening 

worden weggewerkt. 

We ijveren voor een laagdrempelig 

ontmoetings- of dienstencentrum 

waar iedere Berlaarnaar terechtkan. 

Dit kan gerealiseerd worden in het 

recent aangekochte Berlaarhof. 

Tijdens deze legislatuur zal ik in 

het Bijzonder Comité voor de 

Sociale Dienst zetelen en me, 

samen met onze verkozenen, 

inzetten voor een menselijker, 

eerlijker en gezonder Berlaar.
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Deze editie van de Oogstmarkt 

stond helemaal in het teken van 
de verkiezingen. Zo verkochten we 

taarten met het gezicht op van de 

kandidaten, maakten we onze lijst 

bekend voor de pers en staken we 

samen de handen uit de mouwen om 

ook deze editie van ons huis-aan-

huisblad tot een goed einde te 

brengen. Merci aan alle vrijwilligers!

1 Pappen en plakken van 

kandidatenborden, daar kruipt 
veel tijd en energie in! Weinig 

mensen weten dat het onderhoud 

van de kandidatenborden veel arbeid 

vergt. Na het in elkaar steken en 

opstellen ervan, rijdt de 

verantwoordelijke rond om te kijken 

of de affiches er na enkele weken nog 

hangen en de borden niet omgewaaid 

zijn. 

2 Op de nieuwjaarsreceptie van 

Groen Berlaar werden Leen 
Janssens (gemeenteraadslid) en 

Fred Steyaert (OCMW-raadslid) in 

de bloemetjes gezet. Na zes jaar 

hard werken gaven zij de fakkel door 

aan jongere kandidaten. We zijn Leen 

en Fred enorm dankbaar voor hun 

inzet, doorzettingsvermogen en 

betrokkenheid. Het zijn groene 

doeners die ons Berlaar een stukje 

menselijker gemaakt hebben.

3

Foto op de Oogstmarkt met de 

affiches van onze kandidaten. We 
maakten de lijst bekend en 

stelden iedereen inidivueel kort 

voor. Één voor één topkandidaten, 

bedankt voor jullie engagement!
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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.

DAGUITSTAP NAAR HOUTEN EN 
CULEMBORG OP 30 MAART

DE EVA-LANXWIJK IN CULEMBORG IS EEN MOOI VOORBEELD 
VAN BOTTOM-UP RUIMTELIJKE ORDENING. In deze eco-wijk 

worden hoge ambities nagestreefd op het vlak van cultuurhistorie, 
landschap, water, energie, mobiliteit en bewonersparticipatie.

IN HOUTEN IS HET FIETSNETWERK DE DRAGER VAN DE RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELINGEN. Door de top-down mobiliteitsvisie en 

fietsinfrastructuur wordt Houten gezien als dé fietsstad van Nederland. 
We maken er samen een fietstocht om te proeven van een sterk 

fietsbeleid.

Zin om mee te gaan? De prijs bedraagt €35 inclusief 
busvervoer, rondleiding, huurfiets en middagmaal.

Inschrijven kan via de website of door te mailen 
naar info@groenberlaar.be

Groen Berlaar 
Koert Penne

Herfststraat 3

2590 Berlaar

0474 98 38 90

info@groenberlaar.be 

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.




