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Voorwoord

Al 12 jaar heb ik de eer en het genoegen jullie burgemeester te mogen zijn.  

12 intense jaren, dat zeker. Maar ik heb dit steeds met veel goesting gedaan.  

Met aandacht voor iedereen, voor alle inwoners van deze prachtige gemeente. 

Met veel steun ook. Want je doet dit niet alleen. Steun van de collega’s,  

de medewerkers, de verenigingen, de vrijwilligers, de familie en militanten ook.  

Met 1 doel voor ogen: deze mooie gemeente nog mooier en beter maken.  

In het belang van iedereen. 

Ik denk dat dat aardig gelukt is. Het is goed wonen hier in Berlare!  

Maar het werk is niet af. De uitdagingen die op ons afkomen blijven groot.  

Mobiliteit, zorg, veiligheid, duurzaamheid, kansen voor iedereen, voor jong en oud, 

infrastructuur, duurzaamheid … en dit alles in een financieel gezonde gemeente.  

Reeds enkele jaren bepaalt deze ploeg het beleid van deze gemeente. In dit boekje 

vind je een stand van zaken over realisaties en lopende projecten én onze ambities 

voor de toekomst. Het besturen van een gemeente wordt steeds moeilijker. 

Onze ploeg heeft ervaren mensen die de capaciteiten hebben om onze gemeente 
goed te besturen. 

Pas als we van jullie opnieuw een sterk mandaat krijgen, kunnen wij ook de 

volgende zes jaar alles geven. Met ervaren mensen en enthousiaste nieuwelingen.  

Wij willen er zijn voor jullie. 

Dan kan ik als lijsttrekker en burgemeester, samen met onze ganse ploeg, opnieuw 

met veel enthousiasme verder werken aan de mooie ambities die nog voor ons 

liggen.  

Katja Gabriëls
Uw burgemeester
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Onze gemeente is financieel gezond
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Onze gemeente is financieel gezond

We zijn onze afspraak nagekomen. Er kwamen geen belastingverhogingen. 
INTEGENDEEL, WIJ HEBBEN DE BELASTINGEN VERLAAGD. 
De gemeentebelasting werd bij ons verlaagd van 110 euro naar 55 euro. 

Onze belastingtarieven liggen veel lager dan het 

Vlaams gemiddelde. De gemeentelijke bijdrage op 

de personenbelasting ging onder dit bestuur van
8 naar 7%. Dit betekende ieder jaar ongeveer 

600.000 euro minder inkomsten voor de 

gemeentekas. Ofwel 7,2 mio euro minder inkomsten 

de laatste 12 jaar. Dat is - 480 euro per inwoner. 

Geld dat we anders bij de Berlaarse bevolking 

moesten halen. 

Op de juiste manier omgaan met de beschikbare 

middelen. Trachten subsidies binnen te halen waar 

het kan. Dat hebben wij gedaan. 

Onze gemeente is fi nancieel gezond. We hebben 

bestuurd zoals een goed huisvader. En dat willen we 

ook in de toekomst doen. 

Aanvullende
personenbelasting

Opcentiemen
Onroerende voorheffi ng

7% 1.100
Aanvullende Opcentiemen

Vlaams gemiddelde: 7,4% Vlaams gemiddelde: 1.400
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Onze gemeente investeert

Jeugd 

De combinatie gezin en werk vergt heel wat 

organisatie bij jonge gezinnen. Wij zetten hier 

hard op in. Onze gemeente beschikt over drie 
volwaardige gemeentelijke kinderopvangplaatsen in 

iedere deelgemeente. Zowel voor-en naschools als 

tijdens alle vakanties kunnen kinderen er terecht. 

Daarnaast organiseert de gemeente speelplein 

KABOOM, een kwaliteitsvolle opvang voor kinderen 

vanaf 8 jaar in de vakantieperiodes. 

Ook de verschillende sportkampen zorgen voor 

nuttige vrijetijdsbesteding van de jeugd tijdens 

de vakanties. Jeugdhuis ‘de Kazerne’ werkt met 

ondersteuning van de jeugddienst aan een eigen 

stek voor de oudere jeugd.

De verschillende jeugdverenigingen in Berlare 

en Overmere zorgen in het weekend voor leuke 

ontmoetingsplaatsen voor onze jonge inwoners. 

We voorzien reeds in werkings- en projectsubsidies 

en ondersteuning kampvervoer. 

Met de steun van ouders en sponsors zorgden 

de verschillende jeugdbewegingen reeds voor 

uitbreiding en vernieuwing van hun lokalen. In de 

toekomst willen wij nog inspelen op de eventuele 

noden in hun huisvesting en extra ruimte die 

noodzakelijk zou blijken.

De jeugdraad organiseert al jaren met steun van 

de gemeente een dag voor alle jongeren waarbij 

de zelfstandigen en verenigingen in Berlare nauw 

betrokken worden. Deze groots opgezette SKWAT-

dag is een zeer waardevol evenement dat alle jeugd 

bij elkaar brengt en veel plezier laat beleven.
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Onze gemeente investeert Aan de brandweerkazerne werd een nieuwe 

skateramp gelegd. Mooi initiatief in samenspraak 

met de jeugd.

We willen ter hoogte van de brandweerkazerne 

(op de huidige weide ernaast) nog een verdere 

ontwikkeling van een BMX parcours realiseren. 

We beslisten reeds om te starten met de oprichting 

van een Huis van het Kind. 

Dit initiatief dient breed uitgewerkt te worden 

zodat het een plaats biedt voor alle initiatieven 

die te maken hebben met het welzijn en de 

ontplooiing van kinderen in onze gemeente. We 

kunnen hier bijvoorbeeld ook verder inzetten op 

het terugdringen van kansarmoede bij kinderen, 

ondersteuning bieden aan gezinnen en opvoeders in 

hun breedste betekenis, informatie te verstrekken 

en alle actoren in dit beleidsveld samen te brengen 

zodat leemten kunnen opgevuld worden waar nodig.

Het opstarten van een digitaal platform om 

jeugdverenigingen te ontlasten van administratieve 

rompslomp en de verder uitwerking van een 

evenementenloket staat op de agenda.
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De verbouwing van de achterste ruimte in de 

sporthal zorgde voor een nieuwe polyvalente zaal 
voor verschillende verenigingen. 

Het bestaande BMX terrein achter de sporthal in 

Overmere omvormen tot een meer toegankelijke 

speelruimte waar iedereen terecht kan. We willen 

een Multifunctioneel buiten – sportterrein voorzien 

in overleg met de jeugd en sportverenigingen.

In de sporthal van Berlare investeerden we in een 

nieuw dak, nieuwe verlichting, sanitair. 

De site rond de sporthal Berlare heeft nood aan een 

opwaardering. Hiervoor dient er eerst een nieuw 
masterplan opgemaakt te worden, met aanpassing 

van verouderde ruimtelijke voorschriften. Deze site 

kan verder ontwikkeld worden zodat de jeugd en 

de sportbeoefenaars er beter gebruik kunnen van 

maken bijvoorbeeld met extra kleedkamers, nieuwe 

buitenterreinen, ruimte voor de jeugd en extra 

parking.

Sport

We ontwikkelden een masterplan voor de 

sportterreinen in Overmere. Na de aanleg van de 

volledige omgeving rond de sporthal, de Finse 

piste, de verlichting op de voetbalterreinen, de 

vernieuwing van de schuttersterreinen, de parking, 

de trage verbinding met het woon- zorgcentrum 

voorzien we de uitvoering van een derde 

multifunctioneel terrein voor rugby en voetbal etc. 
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Cultuur

Deze gemeente beschikt over drie moderne 

culturele centra!  

We zijn niet verplicht om eigen programmatie  aan 

te bieden op cultureel vlak. Wij vinden dit echter wel 

belangrijk en bieden een volwaardig programma 

aan. Jaarlijks ontvangen we een 6.000 bezoekers. 

Daarenboven geven we eigen culturele verenigen de 

kans om zich in de eigen (deel)gemeenten verder te 

ontwikkelen. Met mooie voorstellingen tot gevolg.

Het cultureel centrum Stroming in Berlare werkt 

dus optimaal met een volledig en toegankelijk 

programma en wekelijkse benutte infrastructuur.  

De foyer werd vernieuwd. In de toekomst kan verder 

geïnvesteerd worden in de buitenaanleg en parking. 

De feestzaal in Overmere werd volledig vernieuwd 

in 2006 en intussen werd ook in nog betere 

akoestiek geïnvesteerd. 

‘De Venne’ in Uitbergen krijgt een uitbreiding 

met volwaardige keuken zodat deze ruimte nog 

beter kan gebruikt worden door de Uitbergse 

verenigingen. 

De festivalhal kreeg de broodnodige investeringen 

in koelcel en toog, elektriciteit, sanitair en douches 

en vestiairekasten. De vernieuwing van de vloer 

staat nog op het programma.
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De restauratie van het Boerenkrijgmonument 
in Overmere werd voltooid. 17.443 euro subsidie. 

Onze bibliotheek in Berlare krijgt maximale 

ondersteuning. Wij vinden het belangrijk dat onze 

bibliotheek toegankelijk is voor de ganse bevolking. 

Daarom blijven we investeren in een fi liaal in 

Overmere. Subsidie 95.000 euro.

Boerenkrijgmonument Bib fi liaal Overmere

subsidie subsidie
17.443€ 95.000€

Boerenkrijgmonument Bib fi liaal Overmere
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Afscheid

12 jaar geleden waren er nog 4 pastoors. Intussen 

hebben we nog 1 pastoor. We renoveerden de 

mooie pastorie van Overmere als zijn thuisbasis 

maar ook als ontmoetingsplaats voor het centraal 

kerkbestuur. 

De geklasseerde pastorie van Uitbergen kreeg een 

opknapbeurt en de gemeentelijke kinderopvang 

kreeg hier een nieuwe thuis. Zo kunnen de kinderen 

zeer makkelijk en veilig naar de gemeenteschool 

gaan. De pastorie in Berlare is dus overbodig en zal 

worden verkocht. 
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Al jaren werd gevraagd naar een betere aanpak van 

de verschillende kerkhoven op ons grondgebied. 

Doordat gemeentebesturen niet langer pesticiden 

mogen gebruiken, zorgt dit voor veel extra werk 

voor onze diensten. Mede daarom kozen we bij 

de herinrichting van onze kerkhoven voor het 

inzaaien van gras en aanleg van nieuwe paden die 

makkelijker te onderhouden zijn. 

Het kerkhof in Berlare werd volledig aangepakt. De 

nieuwe paden zorgen voor betere toegankelijkheid 

ook. Er werd een luifel geplaatst zodat bij een 

afscheid de familie beschut kan staan en op een 

mooie manier een laatste groet kan brengen. 

In Uitbergen konden we dankzij de buur het 

bestaande kerkhof toch nog uitbreiden en dus ook 

behouden op de huidige plaats rond de kerk.  

Op de Donk werden de paden verhard en in 

Overmere werden de hagen heraangeplant. 

Ook de komende jaren willen wij hier op deze 4 

plaatsen permanent werk maken van mooie goed 

onderhouden begraafplaatsen, uit eerbied voor onze 

dierbaren.

We zorgden ervoor dat er een mogelijkheid is om 

een burgerlijke afscheidsplechtigheid te houden 

in onze eigen gemeente nl. in één van onze drie 

culturele centra. Zo kan afscheid genomen worden 

in eigen gemeente, ook wanneer men niet kiest voor 

een kerkelijke dienst.
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Wegenis

Na de realisatie van de wegenis- en 

rioleringswerken in de Schuttersweg, het Slot 

en de Strijdamstraat , heeft de gemeente een 

rioleringsgraad van 95,5%.

Alle IBA’s (individuele afvalzuiveringsinstallaties 

in buitengebied) bij vergunde woningen in 

buitengebied die nodig waren in onze gemeente, 

werden afgelopen periode aangelegd door de 

gemeente in samenwerking met Aquafin. We zijn 

hier bij de eerste in Vlaanderen.

Binnenkort starten de grote geplande 

rioleringswerken in de Loereveldstraat en daarna in 

de Bontinckstraat. Zo willen wij de zuiveringsgraad 

nog verhogen in onze gemeente en aan onze 

verplichtingen voldoen.

In de verder toekomst staan de aanpak van 

de waterzuivering en het wegdek in Quote 

en Waterhoek op het programma en naar het 

onderhoud van bestaande riolering en het oplossen 

van bestaande knelpunten.

We investeerden in nieuwe voetpaden in de 

Dorpskern van Overmere en bijvoorbeeld in 

de Bosstraat. We legden een nieuw fietspad 

aan in de Gaver en Schuitje. De wegenis in de 

Heirweg, Schuttersweg, Slot, Strijdamstraat en 

de verbindingsweg Uitbergen (Nieuwdonk) werd 

vernieuwd.

Een algemene verhoging van het budget voor 

onderhoud van de wegenis en de voetpaden zal 

nodig zijn om het bestaande wegennet te behouden.
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Onze gemeente is veilig

We leven in een veilige gemeente

Onze politie krijgt de nodige middelen om te 

investeren in een modern politiekorps. 

Ondanks het feit dat we sinds 2015 deel uitmaken 

van de grotere hulpverleningszone Oost zijn we er 

blijven voor ijveren een eigen brandweerkazerne 

te behouden en dat er volop gewerkt wordt met 

vrijwilligers. 

Ook het Rode Kruis krijgt ondersteuning van de 

gemeente om hun noodzakelijke werking te kunnen 

behouden in een pand in de B. Thibautstraat. 

De veiligheid van onze jeugd is belangrijk.  

Wij stapten in het SAVE charter, organiseren MEGA 
projecten, verkeerslessen, verkeerswedstrijden … 

namen extra maatregelen in schoolomgevingen om 

daar de omgeving te verbeteren voor de zwakke 

weggebruiker. Kiss en Rides werden aangelegd, de 

school op de Donk kreeg een achteruitgang. 
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Onze gemeente is veilig

Ook namen we beslissingen om zwaar 

verkeer op bepaalde plaatsen te weren, door 

tonnagebeperkingen zoals in het centrum van 

Uitbergen (Veerstraat – Molenstraat) en in de Gaver 

- Koolstraat - Schuitje. Uiteraard moet plaatselijk 

verkeer altijd mogelijk blijven. 

Tonnagebeperking
- centrum Uitbergen

- De Gaver
- Koolstraat

- Schuitje
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Onze gemeente wordt doorkruist door  

2 gewestwegen. Het Vlaams Gewest is hiervoor 

verantwoordelijk en de gemeente heeft geen 

beslissingsbevoegdheid hier. Wij zijn enkel 

verantwoordelijk voor de voetpaden.  

Die voetpaden werden in de dorpskern van 

Overmere volledig vernieuwd.

Project N447. Emiel Hertecantlaan 
Brugstraat – Frankrijkstraat

Het dossier van deze gewestweg zit al een tijdje 

muurvast. De Vlaamse overheid wenst niet mee 

te stappen in de visie van dit bestuur om ook na 

de nieuwe aanleg voldoende ruimte te laten om 

te parkeren in ons handelscentrum. Uiteraard is 

veiligheid prioritair maar wij wensen enerzijds 

de veiligheid van de zwakke weggebruiker te 

verhogen en daarnaast onze handelskern voldoende 
leefbaar te houden. Wij wensen dus niet mee te 

stappen in een verhaal waar 2/3 van alle bestaande 

parkeerplaatsen moet verdwijnen !!

Handhaving blijft het moeilijkste

Daarom voorzien wij voor volgend jaar camera’s. 

Deze camera’s op de verschillende invalswegen 

kunnen een behoorlijke steun zijn voor onze 

politiediensten en kunnen bijvoorbeeld ook mee 

zorgen voor een daadwerkelijke naleving van de 

tonnagebeperkingen op onze wegen. 
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Een alternatief moet gezocht worden in 

fietssuggestiestroken of gemengd voetgangers- en 

fietsverkeer na heraanleg. Voor ons mag dit geen 

standaard doorgangsweg worden. En voor een 

kwaliteitsvolle uitvoering van dit dossier zullen 

wij blijven vechten. Nogmaals met respect voor de 
handelaar én de zwakke weggebruiker. 

Project N445 B. Thibautstraat –
Molenstraat – Kerkstraat

Om de wachttijden te verminderen in de Molenstraat 

en de Kerkstraat en het verkeer vlotter te laten 

verlopen op het kruispunt werden verschillende 

voorstellen naar het Vlaams Gewest gedaan. Voor 

ons blijft, op advies van onze politie ook, de beste 

oplossing het gebruik van slimme verkeerslichten. 

Dit zijn lichten die het verkeer enkel bij file kunnen 

sturen en dus de rode lichten via een oog, enkel 

in werking laten treden indien nodig. Dit voorstel 

blijven wij verdedigen bij de Vlaamse overheid.

Om de fietsers die uit de richting van Schoonaarde 

komen veilig de Scheldedijk te laten oprijden 

voorzien wij een fietstoegang langsheen en onder 

de brug zodat zij de drukke gewestweg niet meer 

hoeven te kruisen. 
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Onze gemeente is  gezellig

We hebben vele tradities in het leven geroepen 

afgelopen 12 jaar! 

Allemaal evenementen die gesmaakt worden door 

onze inwoners en de sociale cohesie en positiviteit 
in onze gemeente bevorderen.  

Dorp van de Ronde, Waterfeesten – kinderdorp 

– DJ -podium, ’t Einde van de Zomer, Kermissen 

en Jaarmarkten, Triathlon, trio-triathlon, Berlare 

zingt, Berlare picknickt, Start to run, Start to 

triathlon, Start to mountainbike, Verschillende 

muziekverenigingen en fanfare op podiumwagen, 

kerstmarkten, Donkse donderdagen, aankomst Sint 

Onze gemeente leeft dankzij tal van nieuwe initiatieven die we afgelopen jaren
hebben genomen, in samenwerking met vele verenigingen en vrijwilligers. 
Wij willen hen uitdrukkelijk danken omdat ze dit samen met ons mogelijk
maakten.  

en Piet, tweejaarlijkse voorstellingen van Festivaria, 

Berlaars Salon, tentoonstellingen in foyer, 

Nieuwjaarsreceptie Festivalhal, Ter Land Ter donk 

en in het Meer, openluchtcinema, memorial Fred 

De Bruyne, halve marathon Donkmeerloop, New 

Years Run, Food Truck Festival, Opening Toeristisch 

Seizoen, fiets en wandelroutes langs de Schelde, 

BLOSO omlopen, Ruiterpad …  
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Onze gemeente is  gezellig
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Onze gemeente is sociaal

Mensen kunnen hier bij ons een beroep doen 

op de sociale kruidenier “Slaatje Praatje”. Een 

waardevol initiatief van het OCMW van Berlare, om 

voedsel en ander noodzakelijke huishoudmiddelen 

te bedelen aan wie het moeilijk heeft, in een 

omgeving waar sociaal contact zorgt voor een 

ontplooiing van vrijwilligerswerk. Het is niet voor 

niets dat dit initiatief dit jaar de federale prijs voor 
armoedebestrijding heeft gekregen, uit de handen 

van koningin Mathilde en staatssecretaris Demir.

Welzijn moet voor iedereen kwaliteitsvol, betaalbaar en toegankelijk zijn.
Afgelopen jaren hebben wij hier hard op ingezet. Een greep uit allerlei
maatregelen die ervoor moeten zorgen dat iedereen kansen krijgt in onze
gemeente: 

We realiseerden een echt dorpsrestaurant voor 

senioren en mantelzorgers waar er lekker samen 

met dorpsgenoten kan gegeten worden aan 

democratische prijzen. Op die manier trachten we 

ook iets te doen aan de vereenzaming. Gemiddeld 

komen twee maal per maand een 80-tal mensen 

samen. 
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Onze gemeente is sociaal Het sociaal Huis zorgt ervoor dat iedereen weet 
wat hij in onze gemeente aan dienstverlening kan 
verkrijgen:

De UITpas is een nieuw initiatief: een verlaagd tarief 

voor allerlei gemeentelijke activiteiten is voorzien 

voor wie het nodig heeft.

Ook de huiswerkbegeleiding werd in het leven 

geroepen met de hulp van vrijwilligers. Begeleiding 

om kinderen te helpen met huiswerk, als het thuis 

even niet makkelijk gaat.

Naast de eigen tweedehandskledingwinkel in ons 

sociaal huis, voorzien we ook subsidie aan het Sint 

Martinusfonds die via een eigen weg gezinnen in 

armoede ondersteunt.

Kinderen hebben ook recht op ontspanning, maar 

het moet betaalbaar zijn. Geen nood, er is waar 

nodig een tussenkomst mogelijk om lidgelden 

te betalen van sportclubs, om jeugdkampen 

toegankelijk te maken voor wie het moeilijk heeft. 

De bib beschikt verder over een spelotheek waar 

allerlei spellen uitgeleend kunnen worden aan de 

Berlaarse kinderen.

De gemeente voorziet ook een tussenkomst in 

de Buzzy pas, het busabonnement voor jonge 

scholieren. 
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Mantelzorgers ontvangen jaarlijks een premie 

van 300 euro als appreciatie voor het werk dat zij 

verrichten voor hun naaste omgeving. 

We voerden ook een subsidie van 100 euro in voor 

het gebruik van recycleerbare luiers.

De premie die ouders van een kind met een 

handicap ontvangen werd opgetrokken tot 300 euro.

Onze maatschappelijke assistenten verlenen 

ook advies aan huis. Zo doen zij systematisch 

huisbezoeken aan de 80-jarigen in onze gemeente. 

De eenzaamheid wordt desgevallend doorbroken, 

antwoord wordt verstrekt op vragen en de mogelijke 

dienstverlening naar hen wordt uitgelegd.

De seniorenraad organiseert jaarlijks tal van 

succesvolle activiteiten. Om de informatie te 

bundelen zorgden we dit jaar voor een heuse 

seniorengids die tal van specifieke 

informatie biedt voor de ouderen onder ons.

We beschikken over een eigen diensten-
chequebedrijf waar ongeveer 144 klanten die 65+ 

zijn kunnen beroep doen op poetshulp aan huis. 

Daarnaast levert onze keuken een 70-tal maaltijden 

dagelijks aan huis. 

Naast het verlenen van juridisch advies is er een 

gratis PC in de wachtzaal van het sociaal huis: om 

te solliciteren, te zoeken naar een woning, algemene 

info,…

En tot slot: we beschikken over een 

drugspreventieambtenaar die eerste bijstand 

verleent en op de hoogte is van gespecialiseerde 

instanties voor diverse soorten verslavingen.

We zijn ook ingestapt in het nieuwe systeem van 

Wijkwerken, de opvolger van het vroegere PWA, 

zodat werklozen klusjes kunnen verlenen aan 

particulieren en rechtspersonen. 

We zetten ook in op het Project Berlare Gezonde 
Gemeente waarbij wordt gewerkt rond de thema’s: 

verslavingen, gezonde voeding en voldoende 

bewegen. Diverse acties werden georganiseerd: 

infomomenten, stoppen met roken, cursus etiketten 

lezen op voedingsmiddelen, geen gesuikerde 

dranken meer in kinderopvang …
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Woonzorgcentrum

In 2009 namen we een gloednieuw 

woonzorgcentrum in gebruik. 120 kamers die 

voldoen aan alle comfort van deze moderne tijd. 

Het nodige bekwaam personeel wordt voorzien om 

onze inwoners optimaal te laten genieten van hun 

oude dag. Niet alleen wordt aandacht besteed aan 

deskundige zorg, daarnaast vergeten we ook niet 

feest- en animatiemomenten in te passen. 

De totale investering van 16,8 mio euro werd toen 

door VIPA gesubsidieerd met een subsidietoelage 

van 11,5 mio euro van de Vlaamse overheid. 

En ondanks de vele verkeerde communicatie 

hierover, bieden wij deze service aan een dagprijs 

die 5% lager ligt dan het Vlaams gemiddelde.

We beschikken over 40 assistentiewoningen 

waar senioren zelfstandig mits ondersteuning 

van verschillende diensten kunnen blijven wonen. 

Afgelopen jaren werd heel wat geïnvesteerd in 

de renovatie van deze assistentiewoningen zoals 

nieuwe garagepoorten, vestiaires, badkamers, 

keukens ….  Samen met de verschillende private 

initiatieven op onze gemeente zorgen we ervoor dat 

de groeiende vergrijzing kan opgevangen worden.
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Sociaal en betaalbaar wonen 

De nood aan een betaalbare woning blijft ook in 

onze gemeente hoog. De maatschappij evolueert 

vlug. Mensen verhuizen, komen alleen te staan, 

veranderen van omgeving ... Het OCMW werkt 

hiervoor ook samen met het Sociaal Verhuurkantoor 

Woonaksent dat momenteel 20 woningen verhuurt 

op ons grondgebied. 

We beschikken ook over vier doorgangswoningen 

die enkel zeer tijdelijk kunnen ter beschikking 

gesteld worden wanneer de nood het hoogst is en er 

geen andere oplossing direct te vinden is. 

De wachtlijsten veranderen echter bijna dagelijks. 

Afgelopen periode investeerde Hulp in Woningnood 
(HIW) in nieuwe projecten zoals de Gaver, de Baron 

Tibbautstraat, Dorp Molenveld en zorgde zij ook 

voor vernieuwing van het bestaand patrimonium 

zoals dakrenovaties. Renovaties aan de woning 

zorgen ervoor dat het comfort op peil wordt 

gehouden.

In de toekomst willen wij vooral kijken naar 

kleinschalige projecten. Het bindend sociaal 

objectief dat onze gemeente verplichtte om een 

opgelegd aantal sociale woningen te hebben 

tegen 2023, zal zeker worden gehaald. Momenteel 

beschikt HIW over 405 woningen. We doen dus wat 

verwacht wordt.

Door het maken van een PRUP (provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan) weekendverblijfpark 

Kouter hebben we aan al de eigenaars van een 

woning in dit weekendverblijfpark de nodige 

zekerheid kunnen bieden dat zij in de toekomst hier 

hun vaste verblijfplaats kunnen hebben. 

Onze gemeente is  groen
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Onze gemeente is  groen

We hebben ook een unieke samenwerking met 

onder andere VZW DURME, Natuurpunt en andere 

partners om dit mooi natuurgebied zichtbaar te 

maken voor de bevolking. 

Bij de herinrichting van het bezoekerscentrum aan 

het Donkmeer willen we hierop volop inzetten.  

Op de kracht van natuur, toerisme en geschiedenis 

en een globaal verhaal brengen. 

De uitvoering van het Sigmaplan op ons 

grondgebied heeft intussen geleid tot een uniek 

stuk natuurgebied langs de ‘Scheldedijk’, de 

Paardeweide, in de volksmond ook wel het 

In onze gemeente hebben we unieke stukken natuur. 
Van ver buiten onze gemeentegrenzen komen mensen sporten, wandelen,
genieten van de groene pracht in onze gemeente. 

Berlaars Zwin genaamd. In Uitbergen hebben we 

Heidemeersen en door goeie afspraken een nieuwe 

accommodatie voor de vissers. 

Een intensieve samenwerking met de Vlaamse 

Landmaatschappij, Natuur en Bos VZW Durme en 

andere partners zorgde voor een nieuw project 

voor onze gemeente: het Natuurinrichtingsproject 
Berlare – broek Donkmeer. Het omvat grootschalige 

inrichtingswerken in een natuurgebied van  

397 hectare met het oog op het behoud, herstel 

en opwaardering van de natuur en het natuurlijke 

milieu.
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We pleegden veelvuldig constructief overleg om 

tot een uniek project te komen. De werken aan de 

Hemelse Rij zijn intussen gestart. 

Ook het recreatiedomein Nieuwdonk en omliggende 

bossen met een totale oppervlakte van 155 hectare 

(momenteel nog in beheer van intercommunale 

DDS) behoort tot dit project. 

Bedoeling is Nieuwdonk over te dragen naar 

de provincie zodat het vanaf 1 januari 2019 een 

provinciaal recreatiedomein wordt. Dit geeft zeker 

kansen voor de toekomst naar verdere ontwikkeling. 

Want doordat het beheer momenteel in handen 

van DDS is, had de gemeente geen zeggenschap 

hierover! In de toekomst zullen afspraken over 

de toegang en verdere uitbating met de provincie 

moeten worden gemaakt. Dus ‘gratis of niet’: dit 

hangt op dit moment niet af van de gemeente en ook 

in de toekomst zal de gemeente dit niet zelf kunnen 

beslissen. 

Omdat het gebied waar de vroegere eendenkooi 

gevestigd was, in landschappelijk waardevol gebied 

en dus zonevreemd lag, hebben we een gloednieuw 

en zeer toegankelijk dierenpark ‘de Aaidierenweide’ 

gebouwd. 

We voorzien verregaande werken om het domein 

van de vroegere eendenkooi verder aantrekkelijk 

te maken met verschillende attractieve speel- en 

leerelementen, met behoud van de natuurwaarde. 

De gerestaureerde eendenkooi blijft voor alle 

duidelijkheid deel uitmaken van het terrein, ook in 

de toekomst. 
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Het oud-gemeentehuis in Overmere met het 

aangrenzende Boerenkrijgpark is beschermd als 

monument. De site middenin de dorpskern, ook 

wel gekend als de gemeentehof, is een belangrijk 

knooppunt voor de buurt. Het is ook de thuisbasis 

van verschillende verenigingen.

Om het waardevolle domein ten volle uit te bouwen 

binnen de mogelijkheden van de bescherming, 

hebben we een beheersplan opgesteld. Eind 

augustus 2018 starten de werken aan het park. 

Zo worden onder meer de verlichting, de 

wandelpaden en petanquepleinen vernieuwd, komt 

er een ruime fietsenstalling en leggen we nieuwe 

brugjes en natuurlijke speelelementen aan.  

Een evenementenplein wordt voorzien zodat de 

Dolle Chirodagen en allerlei kermisactiviteiten 

ook in de toekomst de nodige mooie ruimte blijven 

krijgen. Een architect werd aangesteld om ook 

het oud-gemeentehuis in Overmere zelf fysiek 

aan te passen, om een betere werking van onze 

steeds groeiende Fanfare ‘De Verenigde Vrienden’ 

te bekomen en de vrijwilligers van de Oud- en 

Heemkundige Kring van Overmere meer ruimte te 

geven.

Dit kadert ook in de recente overbrenging van de 

Boerenkrijgcollectie naar Overmere, plaats waar de 

collectie thuishoort.
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Onze gemeente is duurzaam

We zijn geen voorstander van het volledig dimmen 

van lichten ’s nachts maar in nieuw aangelegde 

straten zoals spinnerijstraat en schuttersweg 

experimenteerden we met het dimmen van lichten. 

Met succes. 

De komende drie jaar voorzien we investeringen 

in zonnepanelen op de sporthal en op het cultureel 

centrum. Ook wensen we de openbare verlichting 

(eventueel door overdracht aan Eandis) continue te 

vernieuwen in Led en meer duurzame materialen. 

Op termijn zorgen dergelijke investeringen immers 

voor een financieel voordeel voor de gemeente. 

Wij zijn de weg van duurzaamheid ingeslagen. Afgelopen jaren investeerden we
in fietslaadpalen, oplaadpunten elektrische wagens, renovatie van bestaande
stookplaatsen, elektrische wagens in het eigen patrimonium, ledverlichting,
ondergrondse glasbollen. 

In onze gemeente werden reeds parallel met de E17 

7 windmolens geplaatst zodat wij ook ons steentje 

bijdragen in het verhaal van hernieuwbare energie. 

De huidige plannen om nog meer windmolens 

te plaatsen meer richting het centrum van onze 

gemeente dragen niet onze steun wegens ruimtelijk 

niet inpasbaar in de omgeving. 

Onze gemeente verkreeg het Fair Trade label. 
We zetten in op een actieve noord-zuidwerking 

samen met de gemeentelijke raad voor 

ontwikkelingssamenwerking.
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Onze gemeente is duurzaam

Krachtig aanpakken van zwerfvuil

Ondanks de sensibilisering en de jaarlijkse 

opruimactie blijft zwerfvuil een probleem. 

Ondanks krachtdadig optreden, blijft de pakkans 

altijd te klein. 

Via de intercommunale VERKO en in samenwerking 

met de lokale politie werd een zwerfvuilproject 

opgestart, waarbij ook mobiele camera’s worden 

ingezet, zodat er meer bestraffing moet mogelijk 

zijn.  Het is echter de verantwoordelijkheid van 

eenieder om te zorgen voor een propere buurt! 

Een allesomvattende oplossing is er jammer genoeg 

niet. Maar we blijven krachtdadig optreden! 
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Onze gemeente is ondernemend

Door het organiseren van allerlei evenementen 

en door volop in te zetten op de uitbouw van 

een volwaardig kantoor citymarketing, zorgden 

we ervoor dat onze handel en horeca de nodige 

ondersteuning en begeleiding krijgen.  

De organisatie van Donkse donderdagen zijn hier 

een voorbeeld van.

De nieuwe GALEM (gemeentelijke adviesraad voor 

lokale economie en middenstand) is een belangrijke 

partner hierin. Zij zorgden mee voor de uitbouw 

van allerlei initiatieven zoals; de gemeentelijke 

klantenkaart, de app, belgerinkel naar de winkel, 

herfstwinkelen, eindejaarsactie, netwerkmomenten 

zoals jaarmarkt in het kasteel … 

In onze gemeente gaan toerisme en horeca hand in hand

VVV Donkmeer is al jaren vaste partner van 

de gemeente in het organiseren van allerlei 

toeristische activiteiten om onze gemeente nog 

meer op de kaart te zetten; Ter land Ter Donk 

en in het meer, openluchtcinema, Berlare zingt, 

Waterfeesten …

We overtuigden Toerisme Oost-Vlaanderen 

ook om meer middelen te investeren rond ons 

Donkmeer. Zij wensen mee te stappen in dit 

verhaal. Zij maken binnenkort budget vrij voor 

nieuwe aantrekkingspolen. Dankzij de lopende 

plannen rond het Donkmeer zien we ook dat meer 

privé-investeerders opnieuw willen investeren in 

onze gemeente. Denk maar aan het Onthaalplan 

Kalkense Meersen – Donkmeer, Schelde Sterk Merk, 

Natuurinrichtingsproject, RUP Donk en Masterplan 

Donkfront.  
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Onze gemeente is ondernemend De gemeente doet bij gunningen bij voorrang beroep 

op plaatselijke handelaars indien mogelijk.  

Belangrijk is voldoende te investeren in openbaar 
domein zodat onze gemeente aantrekkelijk blijft 

voor toeristen. De volledige aanleg van het 

Donkoeverpark met ruime parkings, veel groen, 

fonteinen en minigolfbanen is hier een perfect 

voorbeeld van.

In de toekomst willen we werk maken van de 

verdere uitvoering van het Masterplan Donkfront bij 

de heraanleg van Brielstraat en voorkant Donkmeer. 

Ook de mogelijke aanleg van parkings achteraan 

de horecazaken zou een opportuniteit kunnen 

betekenen bij de omleiding van de gewestweg voor 

bijzondere gelegenheden.

Voor ons blijft het belangrijk om ook in onze 

landelijke gemeente plaats te maken voor eigen 

bedrijven. Dit deden we door als gemeente een 

RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan)  te maken voor 

de bestaande KMO zone Galgenberg maar ook 

door de nieuwe KMO zone in Overmere mogelijk 

te maken achter de vroegere rijkswachtkazerne. 

Door hogere regelgeving mogen we in Berlare niet 

meer dan 5 hectare KMO Zone ontwikkelen op ons 

grondgebied. Dit is bijzonder jammer als je kijkt 

naar de uitgebreide industrieontwikkeling aan de 

andere kant van de E17 in Lokeren.
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Omdat de gronden in eigendom zijn van een private 

ondernemer, dient hij de nodige stappen te zetten 

voor verdere ontwikkeling en verkoop. De gemeente 

volgt dit van nabij op zodat eigen bedrijven 

prioritair kunnen intekenen. In dit RUP werd ook 

plaats voorzien voor een vrachtwagenparking. 

Zodat vrachtwagens op termijn op een veilige 

afgezonderde plek kunnen geparkeerd worden. 

De vergunning voor de aanleg is momenteel 

lopende. 

Berlare is een gemeente met relatief weinig 
werkloosheid. Met 4,3% zitten we beduidend lager 

dan het gemiddelde in Vlaanderen (6%), in onze 

provincie (6,6%), maar ook in onze regio Dender-

Waas (5,3%). Bovendien zijn de werkloosheidscijfers 

sinds 2013 gestaag gezakt. Kijk zelf maar: de 

werkloosheid in Berlare bedroeg 5,2% in 2013, 

vandaag staan we op 4,3%. Via organisatie van 

jobbeurzen, samenwerking met de VDAB en 

activering en begeleiding door de sociale dienst van 

het OCMW trachten we ook hier ons steentje bij te 

dragen.

4,3% 5,2% 6%5,3%

Werkloosheid

in Berlare

in 2018

Werkloosheid

in Berlare

in 2013

Gemiddelde

werkloosheid

in Vlaanderen

in 2018

Gemiddelde

werkloosheid

regio 

Waas-Dender

in 2018

berlare

Vergelijk werkloosheid in Berlare 2013 > 2018, 

en vergelijk met de gemiddelde werkloosheids-

graad in de regio Waas - Dender 

en in Vlaanderen. 

Onze gemeente is er voor jou
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Onze gemeente is er voor jou

Een pluim is dit voor al onze medewerkers. 

Komende jaren willen wij fors investeren in verdere 

digitalisering.  De wereld evolueert gigantisch snel. 

Wij wensen verder in te spelen op de noden van 

de moderne maatschappij en via digitale effi ciëntie 

meer comfort aan onze inwoners geven. 

Afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd in het 

materiaal van onze dienst openbare werken. 

Zo werden onze mensen bijvoorbeeld uitgerust met 

een eigen hoogtewerker, nieuwe grasmaaiers en 

onkruidbestrijdingsmachine. Ook het wagenpark zelf 

werd volop vernieuwd. Een gloednieuwe zoutsilo 

zorgt ervoor dat we in de winter nog vlugger 

kunnen buitenrijden om de wegen 

De dienstverlening in onze gemeente is prima. 
Dat bevestigen ook telkens enquêtes die afgelopen jaren peilden bij de inwoners.
Dienstverlening in Berlare scoort volgens het Nieuwsblad … 8/10!

sneeuw- en ijsvrij te maken, met zeer goed resultaat 

tot gevolg. Onze werkmannen geven iedere dag het 

beste van zichzelf. 

Dienstverlening

8/10
Dienstverlening
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Kasteelproject Berlare

Het kasteel werd aangekocht in 2008. Het park zelf 

werd de laatste jaren enorm opgewaardeerd. 

Een speelbos, nieuwe omheining en gerestaureerde 
bruggen en poorten  in vet nog graag gaven het 

geheel reeds een ander aanzicht.

In de nabije toekomst willen we de renovatie van het 

kasteelgebouw koppelen aan de modernisering van 

de gemeentediensten. 

In 2016 stelde de gemeenteraad een architecten-

bureau aan. De raming voor de renovatie van het 

kasteel en bijgebouwen is 3,1 mio euro. De totale 

kostprijs wordt geschat op 6,5 mio euro waarvan 

3,4 mio euro kan gesubsidieerd worden. 

Het project bevat voldoende ruimte voor 

vergaderzalen, tentoonstellingsruimtes, trouwzaal 

en receptiezaal, publiek sanitair voor evenementen. 

Zo kan ONS kasteel verder maximaal kan gebruikt 

worden door de bevolking. 

Om alle gemeentediensten in een moderne 

omgeving te laten werken in de toekomst, kunnen 

we vooraan een beperkte lage nieuwbouw zetten. 

Kostprijs 2.8 mio euro.  

In deze nieuwbouw zit een polyvalente zaal die 

multifunctioneel kan gebruikt worden later en 

uitgeeft op het park. De huidige oranjerie is namelijk 

niet beschermd, dient dus niet behouden te worden 

en kan bouwfysisch moeilijk nog gebruikt worden.

Voor ons kunnen geklasseerde gebouwen beter een 

nuttige invulling krijgen. Zo kunnen ze maximaal 

voor de toekomst bewaard blijven. Het oude 

gemeentehuis voldoet absoluut niet meer aan de 

moderne vereisten qua energie en werkcomfort. 

Door onze gemeentediensten te verhuizen naar het 

kasteeldomein vangen we dus twee vliegen in één 

klap.
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Geen fusie

Wij willen duidelijk stellen dat we GEEN voorstander 

zijn van een fusie met andere gemeenten.  

We zijn ervan overtuigd dat onze gemeente best 

draait in de huidige omvang. Het verleden heeft 

ons trouwens geleerd dat elke schaalvergroting 

zowel voor politie als brandweer zorgde voor een 

duurdere dienstverlening en dus meer kost aan de 

gemeente. Bovendien vergroot de afstand tussen 

de inwoners en het bestuur, wat zeker te betreuren 

valt. Werkingskosten van grote steden zijn drie 

keer zo duur als die van kleine gemeenten zeggen 

wetenschappelijke studies! Hopelijk komt er nog niet 

direct een verplichte fusie. Mocht het zover komen 

(verplicht van bovenaf), zullen wij voorbereid en in 

overleg met de bevolking aan een dergelijke stap 

beginnen.
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Overmere

Aantal inwoners: 4.456

Oppervlakte: 1.372 ha

Uitbergen

Aantal inwoners: 2.213

Oppervlakte: 648 ha

Berlare

Aantal inwoners: 8.241

Oppervlakte: 1.773 ha

BERLARE
Aantal inwoners: 14.910

Oppervlakte: 3.793 ha

   38   
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0,4% moet 
rondkomen met een 

leefl oon. Het Vlaamse 
gemiddelde is 0,6%

De meerderheid 
is tevreden met de 

jongerenvoorzieningen die 
de gemeente aanbiedt

Het algemeen 
onveiligheidsgevoel ligt 

lager dan in de gemiddelde 
Vlaamse gemeente

Er zijn 9 plaatsen 
per honderd 

senioren in Berlaarse 
woonzorgcentra en 

assistentiewoningen. 
De gemiddelde Vlaamse 

gemeente heeft er 8

84% woont
 op minder dan 800 

meter van ‘wijkgroen’, zoals 
een park. Dat is meer dan 

gemiddeld in 
Vlaanderen

De politie registreerde 
minder diefstallen en 

geweldmisdrijven dan in 
soortgelijke gemeentes

In Berlare 
zijn meer mensen aan 

het werk dan het Vlaamse 
gemiddelde

Berlarenaren hebben 
minder moeite met mensen 
uit een andere cultuur dan 

de gemiddelde Vlaming

De Berlarenaar 
is rijker 

dan de gemiddelde 
Vlaming

Het aantal 
opvangplaatsen 

voor peuters 
ligt boven het Vlaamse 

gemiddelde

Slechts een 
minderheid van de 

Berlarenaren vindt het 
verkeer niet veilig genoeg 
om kinderen alleen naar 

school te laten 
gaan

Bron: De Standaard
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  Wij gaan ook de volgende zes jaar voor:

 

• Lage gemeentebelastingen voor onze inwoners én een fi nancieel gezonde gemeente.

• Volledige ondersteuning vanuit de gemeente om de combinatie gezin werk haalbaar te maken 

door middel van uitgebreide kinderopvang, speelpleinwerking, sportkampen en ondersteuning 

jeugdbewegingen.

• Voldoende middelen voor politie en brandweer, en voor infrastructuur op onze wegen zodat onze 

gemeente één van de veiligste gemeenten uit de regio blijft.

• Het overtuigen van een nieuwe Vlaamse regering om mee te stappen in ONZE visie over de heraanleg 

van Brugstraat en Emiel Hertecantlaan én het oplossen van de moeilijke verkeersdoorstroming in 

centrum Overmere.  

• Verderzetten van alle evenementen en ondersteunen van ons uitgebreid verenigingsleven om het 

sociaal weefsel in onze gemeente sterk te houden en de meest gezellige en levendige gemeente van 

Vlaanderen te zijn. 

• Behoud van onze kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare senioren- en welzijnsvoorzieningen zodat 

iedereen bij ons kansen krijgt.

• Het verder inzetten op de ontwikkeling van onze gemeente als toeristische aantrekkingspool en groen 

hart in onze regio.

• Het ondersteunen van alle ondernemers in onze gemeente en het NIET invoeren van gemeentelijke 

belastingen op bedrijven of zelfstandige activiteiten. 

• Het behoud van een optimale dienstverlening aan onze bevolking door de verdere uitbouw van een 

gefocuste en klantgerichte administratie.
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  We investeren de komende zes jaar onderandere in: 

 

• Camera’s op alle invalswegen. 

• Extra sportterrein in Overmere. 

• Omvorming van BMX terrein achter sporthal in Overmere tot polyvalente speelruimte. 

• Nieuw masterplan rond sporthal Berlare met nieuwe kwaliteitsvolle ruimte voor jeugd en sport.

• Een uitbreiding van de Venne met nieuwe keuken.

• Riolering in bontinckstraat en loereveldstraat.

• Ontwikkeling van het Huis van het Kind. 

• Herinrichting van het bezoekerscentrum aan het Donkmeer met aandacht voor natuur en geschiedenis. 

• Heraanleg en vernieuwing van het Boerenkrijgpark in Overmere.

• Modernisering van het openbaar domein rond het Donkmeer.

• Restauratie van het Kasteel in Berlare.

• Heraanleg van de vroegere eendenkooi site als natuurlijk speelbos. 
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22 Lieve 
Van Cauteren 23 Karel 

De Gucht

8 Wim 
Verdonck 9 Carin 

Bollaert 10 Pieter 
Janssens 11 Freddy 

Schatteman 12 Gino 
Callaert

13 Ruben 
De Backer 14 Lynn 

Vanhenden 15 John 
De Vriese 16 Tom 

Van Hauwermeiren 17 Kristl 
Lion 18 Marleen 

Lateir

19 André 
Baeyens 20 Ingrid 

Rogiers 21 Rita 
Sichien

1 Katja 
Gabriëls 2 Gunther 

Cooreman 3 Steven 
Vandersnickt 4 An 

Van Driessche 5 Carine 
Meyers 6 Kim 

Haentjens

7 Denny 
Wettinck
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1. Katja Gabriëls
2. Gunther Cooreman
3. Steven Vandersnickt
4. An Van Driessche
5. Carine Meyers
6. Kim Haentjens
7. Denny Wettinck
8. Wim Verdonck
9. Carin Bollaert

10. Pieter Janssens
11. Freddy Schatteman
12. Gino Callaert

13. Ruben De Backer
14. Lynn Vanhenden
15. John De Vriese
16. Tom Van Hauwermeiren
17. Kristl Lion
18. Marleen lateir
19. André Baeyens
20. Ingrid Rogiers
21. Rita Sichien
22. Lieve Van Cauteren
23. Karel De Gucht

Om geldig te stemmen kun je ofwel:

- een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst. Een lijststem is een stem voor de hele partij.  

Je kleurt het stembolletje in, bovenaan de lijst.  Je kiest dan niet voor een kandidaat op de lijst.   

Je zegt dus eigenlijk dat je voor deze partij kiest en dat je akkoord gaat met de volgorde van de 

kandidaten op de lijst.

- één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven

- een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven

Om geldig te stemmen moet je in elk geval binnen één lijst blijven.
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lijst van de burgemeester

Lijst nummer 6
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