
Dit is mijn Berlaar.
Geen nostalgie, 
maar een keuze 

voor de toekomst!

Hubert Vercammen
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Berlaar - Heikant - Gestel

De helft van de Vlamingen meent dat 
stemmen bij verkiezingen geen zin heeft 
omdat politici toch geen rekening houden 
met wat de kiezer denkt. Ook in Berlaar 
horen we dat veel te vaak. Schijninspraak 
is daarvan de oorzaak. Met twee heel 
duidelijke voorstellen wil Vlaams Belang 
Berlaar die schijn omzetten in echte 
inspraak. 

Objectief 

Eerst en vooral moet het project dat het 
voorwerp is van inspraak objectief worden 
uitgelegd en moet de inwoners ruim de 
tijd worden gelaten om hun mening te 
geven en vragen te stellen. Daarna wordt  
het draagvlak voor het ontwerp getoetst 
met een ruime inwonersbevraging.

Bindend

Bovendien moet heel duidelijk worden 
aangegeven of, en zo ja op welk moment 
van het planningsproces, de gemeente 
zich zal binden aan de inspraak en 
dat zichtbaar zal maken met concrete 
bedragen in het gemeentebudget.

Echte inspraak geven, is een contract 
met de inwoners aangaan. Dat vereist 
een toegankelijk bestuur dat antwoorden 
geeft en zich daaraan bindt. Onder 
dat contract zetten wij vandaag onze 
handtekening.

U kan dat op 14 oktober doen.

Dirk Aras
Vlaams Belang Berlaar

Inspraak



Een beter ruimtegebruik van de Doelvelden 
geeft kansen aan meer sporten.

Sporten, nu en later
Er is in Berlaar nood aan meer ruimte 
voor sporten. De huidige clubs moeten 
dikwijls wringen voor een plek. Voor 
sommige lukt het amper. Voor nieuwe 
clubs is er al helemaal geen plaats.

Al jaren pleit het Vlaams Belang ervoor 
het terrein Doelvelden te herschikken 
zodat, zonder dat de voetbalploegen 
aan faciliteiten moeten inboeten, daar 
meer sporten terecht kunnen. Het 
gemeentebestuur schermde er lang 
mee dat dit onbetaalbaar zou zijn. 
Extern cijferwerk geeft aan dat dit best 
meevalt.

Daar moet dus zo snel mogelijk  werk 
van gemaakt worden. Net zoals van de 
bouw van een nieuwe sporthal. Bij het 
inrichten daarvan moet er aandacht 
zijn voor de steeds groter wordende 
groep actieve senioren. En voor de 
G-sporters.

Jong, oud en de hele leeftijdsgroep daar 
tussenin moet zich kunnen uitleven in 
sport. Dat onze Berlaarse sportclubs 
en recreatieve sporters, van nu en van 
later, over afdoende infrastructuur 
kunnen beschikken, is een engagement 
dat nu moet worden aangegaan.

Cultuur in eigen huis 
Fanfares, toneelkringen, een reeks socio-
culturele verenigingen en nog heel wat 
individuele initiatieven. Onze gemeente 
heeft cultuur in huis, maar Berlaar heeft 
geen cultuurzaal. Dat is een serieus 
gebrek. Een plek in een polyvalente 
sporthal, zoals het gemeentebestuur dat 
plant, is geen oplossing. Een eigentijds 
cultuurcentrum op maat van Berlaar, dat 
open staat voor de creativiteit van het 
verenigingsleven en voor alle aankomend 
talent, is wel de oplossing en dat moet er 
dan ook komen.

Ook al kiest het Vlaams Belang in de 
eerste plaats voor het ter beschikking 
stellen van infrastructuur, toch pleiten 
we ook voor een hernieuwde, heldere 
subsidiëring. De knip op de portemonnee 
is nu veel te strak.

Cultuur moet een beleidskeuze zijn.

Onze bibliotheek zien we evolueren naar 
een breed toegankelijke infotheek. Een 
uitgebouwd, ook digitaal, aanbod en een 
versterkt gebruiksgemak zal de klassieke 
bezoeker nog sterker binden en een 
nieuw publiek aanboren. We zien de bib 
ook als de plaats waar inwoners plannen 
en beleidsdocumenten kunnen inzien en 
inspraak kunnen houden.

Een fijnmazig economisch weefsel met 
winkels en bedrijven van eigen bodem 
is Berlaar op het lijf geschreven. Onze 
middenstand is echt een troef. Met 
enkele overwogen maatregelen wil het 
Vlaams Belang van onze gemeente nog 
meer een kwalitatieve winkelomgeving 
maken.

• Nette en propere straten en pleinen 
zijn elementair. De veegwagen moet 
daar extra voor ingezet worden.
• Ook bereikbaarheid is dat. Winkels 
mogen niet plots moeilijk te bereiken 
zijn en nooit helemaal onbereikbaar 
worden. Bij werken of een omleiding 
moet gerichte signalisatie de weg naar 
de handelszaken wijzen.
• De wekelijkse markt moet beter en 
centraler gehuisvest worden.
• Taksen die geen concreet doel dienen 
en veelal de kostprijs niet opbrengen, 
moeten worden afgeschaft.
• Het Vlaams Belang geeft bij 
aanbestedingen de voorkeur aan onze 
eigen lokale handelaars.

Maakt Berlaar een levendige indruk, 
dan heeft de horeca daar een belangrijk 
aandeel in. De horecasector is echter 
enorm broos. Van volkscafés tot de 
betere eetgelegenheden, vele ervan 
hebben het moeilijk. Onze horeca 
verdient bijkomende aandacht.

• Wanneer de gemeente op openbaar 
terrein een evenement organiseert, 
dan moet de horeca daar zo veel als 
mogelijk bij betrokken worden.

Berlaar moet zijn erfgoed beter in de 
verf zetten. Erfgoed, winkels en horeca 
vormen de mix die van een dorp een 
beleving maakt !

Middenstand en 
horeca

Onze troef !


