
Hier

Groen voert actie bij 
gevaarlijk kruispunt aan 
de Smidstraat: 
“Niet wachten tot er 
drama’s gebeuren".

ONZE ROEP NAAR VERKEERS-
VEILIGHEID IS GEHOORD
Tijdens onze huisbezoeken is 

gebleken dat fietsveiligheid erg 

leeft op Heikant. Ouders spraken 

ons over de gevaren: ze durven 

hun kinderen niet met de fiets 

naar Berlaar centrum sturen. Het 

is nochtans duidelijk: elke fietser 

moet langs de kortst mogelijke 

weg veilig op zijn bestemming 

kunnen geraken. Daar waar Groen 

mee bestuurt bewijzen we dat die 

aanpak werkt. 

Het kruispunt van de Aarschotsebaan 

en de Smidstraat is allang een doorn 

in het oog voor iedereen die bezig is 

met verkeersveiligheid. Het is een 

zwart punt. 

Bij de eerste schooldag moesten heel 

wat fietsende scholieren weer een 

omweg maken naar het centrum van 

Heikant, waar een gecontroleerde 

oversteekplaats is. Nochtans is 

zowat iedereen het erover eens dat 

een aanpak van het gevaarlijke 

kruispunt een goede zaak zou zijn: er 

waren immers al verschillende zware 

ongevallen op die plek.

DE CONSENSUS IS ER, WAAR 
WACHTEN WE OP?
Groen Berlaar wil niet wachten tot er 

weer drama’s gebeuren. Wij vinden 

dat de gemeente haar tanden moet 

laten zien. Het onderwerp is in de 

verkeerscommissie al talloze keren 

aan bod gekomen. Er werd in het 

verleden al een consensus bereikt 

over het plaatsen van 

verkeerslichten. Waarom zien we 

daar op het terrein dan niets van? 

Voor ons is trouwens eender welke 

aanpassing aan het kruispunt 

aanvaardbaar, zolang het maar een 

veiligere situatie oplevert.

in Berlaar

Grote opkomst voor Oogstmarkt

De Fietsbieb: kinderfietsen lenen

Erfgoed telt in Berlaar!

© Marlies NaetsEen delegatie van Groen toont een spandoek met de vraag voor een 
veilige oversteekplaats.
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Oogstmarkt met een bloeiende opkomst
EEN BLIJVEND JAARLIJKS SUCCES IN BERLAAR MET OPNIEUW EEN TOPEDITIE

Onze Oogstmarkt was een schot in de roos, voor de dertiende keer op rij 

al. Het is een ideale manier om duurzame landbouw van bij ons in het 

zonnetje te zetten. Dankzij een efficiënte onlinecampagne en het 

prachtige weer konden we meer mensen van buiten Berlaar 

verwelkomen. Maar ook onze Berlaarnaren weten jaar na jaar de 

gezelligheid van dit evenement te smaken. Op zondag 11 september 

kwamen er meer dan 500 bezoekers opdagen om te genieten van onze 

lokale pareltjes en ons gezellig terrasje.

Organisatorisch deden we enkele ingrepen die de standhouders erg konden 

appreciëren. Zo lieten we de bezoekers in een circuit langs de kraampjes 

wandelen zodat elke standhouder de verdiende aandacht kreeg. We maakten 

ook een nuttige brochure met alle gegevens van elke standhouder en zijn of 

haar producten. Op het prachtige groene domein van de Slootjenshoeve 

stonden verschillende kraampjes met ecologische en biologische producten. 

Het aanbod van streekproducten was opnieuw erg ruim: wijn, planten, 

groenten en fruit, kruiden, confituren, honing, zelfgemaakte spulletjes en 

talloze andere lokale pareltjes. Wij boden de bezoekers zelfgebakken taarten, 

boerenbrood met beleg en een waaier aan biologische bieren en andere dranken 

aan. En zoals elk jaar was ook de zon op de afspraak!

Ook volgend jaar zal er opnieuw een oogstmarkt zijn op de tweede zondag van 

september, 13 september 2020. We verwachten jou!

De Oogstmarkt die Groen in september organiseerde was de meest succesvolle editie tot nu toe, met een opkomst van meer dan 500 
bezoekers tussen 14 en 18 u. Ook de standhouders waren best tevreden met hun verkoop.
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"We vinden de oude school 
waardevol, afbreken wordt 
gelukkig moeilijker !"

DE FIETSBIEB: KINDERFIETSEN 
LENEN VOOR EEN PRIKJE

Op de gemeenteraad van september pleitten we als fractie voor de 

oprichting van een fietsbieb in Berlaar. De Fietsbieb brengt tweedehandse 

kinderfietsen (voor kinderen tot 12 jaar) in orde en verhuurt ze vervolgens tegen 

een vriendenprijsje. Voor 20 euro fietsgeld, en een waarborg van 20 euro, mag je 

één jaar lang een kinderfiets gebruiken. De Fietsbieb heeft verschillende 

afdelingen over heel Vlaanderen en is enorm succesvol. Een groepje van twee 

vrijwilligers volstaat om een afdeling op te richten, die dan op relatief korte 

termijn van start kan gaan.

CONSUMINDEREN
Dit voorstel past volledig bij het groene verhaal van deeleconomie. Waarom zelf 

een dure fiets voor je kind kopen die je na een jaar of twee opnieuw van de hand 

doet als je er voor een prikje ook een kan huren voor een langere periode? 

ERFGOED TELT IN BERLAAR!

GROEN BERLAAR IJVERT AL 

VELE JAREN VOOR GOEDE, 

VEILIGE EN GOED 

ONDERHOUDEN FIETSPADEN. 

Vanuit de oppositie is dat geen 

pretje, want we worden dikwijls 

met een kluitje in het riet 

gestuurd. De huidige 

meerderheidspartijen beloofden in 

de aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen om 

een sterk fietsbeleid op poten te 

zetten. De beloftes van de 

zogenaamde "fietspartijen" zijn - 

zoals verwacht - een lege doos 

gebleken. 

FIETSPAD SMIDSTRAAT ZEER 

ONVEILIG

We kunnen de Smidstraat als 

voorbeeld nemen. Dit 

tweerichtingsfietspad is te smal 

en bovendien verzakken de 

plaveien schuin weg richting 

gracht. Hierdoor ontstaan 

gevaarlijke gleuven die fietsers in 

de problemen brengen. 

Vele tussenkomsten van Groen 

ten spijt vond het bestuur het niet 

nodig hier iets aan te doen. 

Na sterk aandringen van een 

Berlaarnaar tegenover de 

burgemeester heeft de gemeente 

enkele bescheiden ingrepen 

gedaan. Wij betreuren de 

structurele laksheid van het 

bestuur inzake het fietsbeleid en 

zullen blijven aandringen op meer 

initiatief én meer budget voor 

aanleg en onderhoud van goede 

fietspaden.

BREND VAN RANSBEECK
Gemeenteraadslid
brend.vanransbeeck@berlaar.be

KOEN KERREMANS
Gemeenteraadslid
koen.kerremans@berlaar.be

Dit is niet alleen goed voor je 

portemonnee, maar zorgt ook voor 

een kleinere ecologische 

voetafdruk.

Uiteraard kan de Fietsbieb enkel 

optimaal functioneren als de 

volledige fietsinfrastructuur in de 

gemeente wordt verbeterd. De eerste 

week van september deden we nog 

een actie om de fietsveiligheid van 

zachte weggebruikers en 

schoolkinderen op de agenda te 

zetten. 

De Fietsbieb kan enkel een groot 

succes zijn wanneer kinderen zich 

veilig kunnen verplaatsen van 

punt A naar punt B, en dat is nog 

altijd niet het geval. Maar wees 

gerust dat we daarvoor blijven 

ijveren.

Voor de zomer heeft de Vlaamse 

overheid de zogenaamde inventaris 

met waardevolle gebouwen 

aangepast. Die bevat een lijst van 

gebouwen die door specialisten als 

waardevol worden bestempeld en die 

we zoveel mogelijk moeten 

behouden. Onze gemeente tekende 

geen verzet aan tegen de nieuwe lijst. 

Ook de oude gemeenteschool van 

Berlaar centrum staat er op. De 

mensen die zich verzetten tegen de 

sloop van het gebouw mogen dus 

hoopvol zijn. Het behoud van oude, 

bekende gebouwen is erg belangrijk 

als we de ziel en het karakter van ons 

dorp willen bewaren. 

BERLAAR MOET 
AUTHENTIEK BLIJVEN
We begrijpen niet waarom het 

bestuur zo koppig vasthoudt aan de 

huidige bombastische en dure 

plannen, die bovendien geblokkeerd 

zitten in gerechtsprocedures.

Integratie van enkele gevels in de 

plannen voor een nieuw 

administratief centrum is voor ons de 

enige juiste weg die het bestuur moet 

bewandelen. 
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De Sapmobiel was ook dit jaar een 

groot succes. Tegen een 

vergoeding werden appelen vers 

geperst, gepasteuriseerd en 

luchtdicht verpakt. Dit sap blijft 

ongeveer een jaar lang houdbaar. 

Ondanks de minder goede oogst was 

de opkomst behoorlijk groot: ruw 

geschat zal ongeveer 7 ton appelen 

geperst zijn aan het station van 

Berlaar!

1
Actie aan de N10, met talloze 

vrijwilligers en sympathisanten 

van Groen om de verkeers-

veiligheid bovenaan de politieke 

agenda te zetten. We hebben 

spandoeken gemaakt en briefjes 

uitgedeeld aan de automobilisten om 

onze boodschap over te brengen: "Doe 

iets aan dit kruispunt, wij zijn bezorgd 

om de veiligheid van alle 

weggebruikers!"

2 Eind maart trokken we met de 

Groen-leden en andere 

geïnteresseerden naar Houten en 

Culemborg. Dat zijn twee 

gemeentes in Nederland die tonen 

dat ruimtelijke ordening en 

mobiliteit anders kunnen. Het was 

een zonnige, leerrijke dag bij onze 

noorderburen. Vol inspiratie werken 

we verder voor een menselijker, 

eerlijker en gezonder Berlaar! 

Bekijk het verslag via onze website!

3
Groen Berlaar beloont ieder jaar 

inwoners of verenigingen die de 

handen uit de mouwen steken om 

de wereld socialer, duurzamer of 

groener te maken. Dit jaar ging 

onze Pluim naar Scouts en Gidsen 

Berlaar. De Berlaarse Scouts kozen 

als jaarthema "Minder is Meer" en 

werkten rond ecologische initiatieven 

zoals een marktje met tweedehands-

kleding, en bouwden een waterput. 

Bovendien slagen deze jongeren erin 

om de Berlaarse jeugd een eigen plek 

te geven. Proficiat!
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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.

WIE KRIJGT ONZE GROENE PLUIM 
DIT JAAR? JIJ KIEST!

Zoals elk jaar reiken we onze Groene Pluim uit aan een 
Berlaarse persoon, vereniging, groep van mensen of zaak die 

onze gemeente een stukje groener, duurzamer en/of 
socialer maakt. 

Zo willen we ook dit jaar de verdiensten van één van onze eigen 
Berlaarnaren in de bloemetjes zetten, en daar hebben we jouw hulp 

voor nodig! Wie of welke vereniging verdient volgens jou een 
Groene Pluim, en met welk initiatief? 

Laat het ons weten via 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,
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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 
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