Persbericht
Berlare investeert de komende zes jaar voor meer dan
25 miljoen euro
Samen en in dialoog voor een fiere gemeenschap

Woensdag 18 december 2019 - De gemeenteraad heeft vanavond het strategische
meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Het plan geeft de focus van het beleid weer voor de
komende zes jaar en zet de financiële krijtlijnen uit. Een investeringsbudget van meer dan
25 miljoen euro geeft ruimte om de gekozen accenten een gepaste invulling te geven.
Vijftien doelstellingen stelt het lokaal bestuur zich voor de komende zes jaar. Kwalitatieve zorg op maat,
duurzaamheid, een vernieuwd kader voor het verenigings- en gezinsleven, natuurbeleving,
kernenverbinding en professionele dienstverlening zijn de grote thema’s.
Burgemeester Katja Gabriëls (Open Vld): “Een gemeente draait om solidariteit en beleving, om zaken die
ons binden tot een fiere gemeenschap, met respect voor ieders eigenheid. In zo’n gemeenschap dragen
we zorg voor elke mens en investeren we fors in ons openbaar domein. We versterken daarnaast de
groene omgeving en de natuurwaarden die velen ons benijden. In de keuzes die we maken, samen met
een professioneel team medewerkers, vele partners en inwoners, denken we aan de impact op het
klimaat en de gevolgen voor jonge mensen.”
Die dialoog wordt cruciaal, want het bestuur heeft bewust niet overal de concrete invulling van de
doelstellingen vastgelegd. “De grote lijnen zijn uitgestippeld. Maar er blijft ruimschoots plaats voor
overleg en samenwerking tussen verschillende actoren om hier invulling aan te geven de komende jaren.
In de komende tijd starten we werven op rond verschillende thema’s om acties te bepalen die effectief
bijdragen aan de vooropgestelde doelen”, aldus schepen Urbain Van Boven (N-VA).
Wat zijn de belangrijkste werven?
1/ Investeren in veiligheid
De gemeentelijke bijdrage aan Hulpverleningszone Oost (brandweer) en de lokale politiezone BerlareZele stijgt substantieel. Het bestuur wil echter ook gericht inzetten op het handhaven van
(verkeers)veiligheid. Burgemeester Gabriëls: “Er komt in de politiezone een gespecialiseerde
verkeersdienst met vier extra agenten; dat betekent een injectie op het personeelsbudget van
250.000,00 euro. Daarnaast investeren we voor 750.000,00 euro. Op korte termijn willen we ANPR
camera’s aankopen, zogenaamde slimme camera’s met automatische nummerplaatherkenning. Die zetten
we meteen in om trajectcontrole te realiseren op het zwaar verkeer in de Veerstraat, maar evengoed
vormen ze een effectief hulpmiddel in de strijd tegen criminaliteit.”
Naast een opvallende inzet op handhaving, grijpt het bestuur ook in op de inrichting van het openbaar
domein om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgende grote werken staan op de planning:
Heraanleg van de N467 (E.Hertecantlaan-Brugstraat) + aanleg bijkomende gemeentelijke
parkings: 3,384 miljoen euro waarvan 1,920 miljoen euro gesubsidieerd;
Creatie van een fietstoegang tot de Scheldedijk vanop de brug naar Schoonaarde;
Heraanleg van de weg Sluis – Scheldedijk - Donklaan: 1,7 miljoen euro waarvan 795.000,00
euro gesubsidieerd.
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“Er blijft ruimte om ook situationeel te werken aan een betere verkeersveiligheid. Zo blijven de
schoolomgevingen hotspots voor het bestuur”, aldus schepen Carine Meyers (Open Vld).
2/ Rioleringsprojecten
Het klimaat wijzigt. Waterbeheer wordt dus steeds belangrijker. Schepen Steven Vandersnickt (Open
Vld): “Op het vlak van riolering en IBA’s (individuele Behandeling van Afvalwater) behoort Berlare tot de
koplopers in Vlaanderen: 96 procent van het grondgebied is hiermee uitgerust. Toch zijn er nog een
aantal straten waar een gescheiden rioleringsstelsel nodig is. Dat geeft ons meteen de kans om het
wegdek te vernieuwen en verkeersveilig in te richten.”
Het gaat om de volgende straten:
Bontinckstraat - Loereveld: 3,180 miljoen euro waarvan 1,131 miljoen euro gesubsidieerd;
Quote - Waterhoek: 1,968 miljoen euro waarvan 800.000,00 euro gesubsidieerd;
Schriekenstraat en wijk achter Donkkapel: 1,253 miljoen euro waarvan 940.000,00 euro
gesubsidieerd.
3/ Nieuw multifunctioneel gebouw
Om het bestaande maar verouderde patrimonium, dat evenwel nodig blijft voor de dienstverlening en het
gemeenschapsleven in deelgemeente Berlare, te rationaliseren, komt er een nieuw gebouw waarin zowel
de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang, een dansstudio en andere jeugdruimtes een plaats
moeten krijgen. Een studie moet deze piste verder uitwerken, in concept en locatie.
Schepen An Van Driessche (Open Vld): “We investeren voor bijna 3 miljoen euro in vrije tijd, in het
bijzonder in voorzieningen voor jonge mensen en sportieve inwoners. Het gaat daarbij onder meer om de
aanleg van buitenterreinen, een nieuw skateterrein en extra speelruimte in verschillende parken.”
4/ Renovatie Kasteel Berlare en verdere aanpak oud-gemeentehuis Overmere en
Boerenkrijgpark
Gebouwen die behoren tot ons waardevol onroerend erfgoed behouden en nuttig invullen, is cruciaal. De
komende zes jaar gaat de focus hierbij naar drie dossiers: het kasteel van Berlare en de oudgemeentehuizen van Overmere en Uitbergen.
Het dossier voor de restauratie van het kasteel en zijn twee zijgebouwen is bijna rond. De raming
bedraagt momenteel 7,477 miljoen euro waarvan mogelijks 3 miljoen euro wordt gesubsidieerd. We
hopen de werken zo snel mogelijk te kunnen opstarten, maar alles hangt af van de goedkeuring van het
subsidiedossier door de Vlaamse administratie. Het dossier zelf maken we in elk geval in 2020 over”,
aldus burgemeester Gabriëls.
Verder trekt het bestuur 730.000,00 euro uit om de eerste werken (renovatie stookplaats en dak) aan het
oud-gemeentehuis van Overmere te realiseren en het prieeltje in het Boerenkrijgpark te renoveren. De
eigen uitvoeringsdienst tot slot geeft het interieur van oud-gemeentehuis Uitbergen een flinke
opknapbeurt.
5/ Digitalisering
De komende jaren investeert het bestuur fors (1,7 miljoen euro) in verdere digitalisering. “Wij spelen in
op de noden en verwachtingen van de maatschappij en geven via digitale efficiëntie meer comfort aan
onze inwoners en aan onze eigen medewerkers geven. Als partner in een pilootproject met vijftien
andere lokale Vlaamse besturen, bouwen we aan een omgeving om de dienstverlening tussen burger en
lokale overheid te optimaliseren. Inwoners die het moeilijker hebben met de digitale wereld
ondersteunen we vanuit onder meer de bib en het Sociaal Huis”, aldus schepen Van Boven.
6/ Duurzaam beheer
Berlare beschikt over een zeer uitgebreid patrimonium. De voorbije jaren werd al sterk geïnvesteerd in de
renovatie en/of uitbouw van onder meer Feestzaal Overmere, SCC De Venne, Sporthal Berlare en
buitenschoolse kinderopvang in Overmere en Uitbergen.

Gemeente Berlare | Dorp 22 – 9290 Berlare | algemeendirecteur@berlare.be | www.berlare.be

Schepen Vandersnickt: “Het is de ambitie van het bestuur om ook de komende periode in te zetten op
het meer duurzaam maken van oudere gebouwen. Naast de projecten die we hierboven al hebben
aangehaald, wordt ook een bedrag van 1,07 miljoen euro uitgetrokken om de ganse site van CC Stroming
duurzaam te renoveren. Ook binnen de budgetten van het OCMW wordt hier aandacht aan besteed
(180.700 euro).”
Alles kadert ook in het engagement dat gemeente Berlare recent is aangegaan om de CO2-uitstoot tegen
2030 met 40% te reduceren. Hierin past bijvoorbeeld ook een vergroeningsproject voor de speelplaats
van gemeenteschool Uitbergen en de verledding van de openbare verlichting.
7/ Investeren in openbaar domein, waaronder toerisme
Voor de aanpak van allerlei onderhoudswerken aan wegen en heraanleg van voet- en fietspaden wordt
de komende zes jaar een bedrag van 3,68 miljoen euro voorzien. Jaarlijks worden de prioriteiten
vastgelegd.
Investeren in openbaar domein komt ook ons toerisme ten goede:
Samen met Regionaal Landschap Schelde-Durme werken we fase 5 van het Donkoeverpark
uit (een groene zone met speelse landschapselementen) en samen met de Vlaamse overheid
geven we verder vorm aan onze natuurinrichting (waaronder een nieuwe steiger): 320.000,00
euro
Heraanleg van de site Donkere Wolk en Brielstraat: 1,2 miljoen euro
8/ Iedereen mee!
Voor het bestuur is dit de belangrijkste werf: we laten niemand in de steek en proberen krachten die
leven in het gemeenschapsleven, goed te omkaderen.
Voor onze kwetsbare burgers blijven we ons overduidelijk verder inzetten en streven we naar nog meer
kwalitatieve zorg op maat. Gemeente Berlare betoelaagt OCMW Berlare hier jaarlijks met 1,9 miljoen
euro.
Schepen Gunther Cooreman (Open Vld): “We snoeien nergens. We zijn fier op de kwaliteitsvolle
dienstverlening aan onze senioren in Woonzorgcentrum Ter Meere en onze assistentiewoningen. Een ook
andere bestaande projecten en initiatieven gaan verder: dorpsrestaurant, gratis juridisch advies,
maaltijden aan huis, dienstenchequeonderneming voor senioren, sociaal verhuurkantoor, lokaal
opvanginitiatief voor vluchtelingen, doorgangswoningen, huiswerkbegeleiding, mantelzorgpremie, sociale
kruidenier Slaatje Praatje, UiTpas met sociale tarieven, …”
Een greep uit de nieuwe initiatieven:
Investeringen in uitrusting voor het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen (bedden,
medisch materiaal, toestellen, lift, branddetectie, …): 643.000,00 euro;
Leeftijdsuitbreiding tot 24 jaar in tussenkomsten van een Buzzypass-abonnement van De Lijn;
Bijkomende ondersteuning voor wie werkt rond inclusie;
Inzetten op dementievriendelijkheid;
Aankoop minibus voor personenvervoer: 35.000,00 euro;
Huis van het Kind.
“Door de realisatie van een Huis van het Kind kunnen we zorgen voor een gezins- en
opvoedingsondersteunend beleid. Zo krijgen kinderen alle kansen om op te groeien tot sterke
volwassenen. In de werking van het Huis wordt extra aandacht besteed aan het terugdringen van de
kinderarmoede”, aldus nog schepen Cooreman.
Het lokaal bestuur staat er niet alleen voor om alle uitdagingen voor de komend jaren aan te gaan. Het
bestuur voelt dat er veel goesting leeft bij verschillende andere actoren en partners om bij te blijven
dragen aan een fijne, veilige en groene gemeenschap. Tot die belangrijke actoren behoren zeker de vele
verenigingen die actief zijn in onze gemeente. Schepen Meyers: “Het bestuur erkent het belang van een
sterk en bloeiend verenigingsleven en waardeert zijn bijdrage aan de identiteit en dynamiek van de lokale

Gemeente Berlare | Dorp 22 – 9290 Berlare | algemeendirecteur@berlare.be | www.berlare.be

gemeenschap. Daarom komt er een nieuw ondersteuningskader en verhoogt het algemene
subsidiebudget met 20 procent.”
“Dat moet onze sterkte worden”, besluit burgemeester Gabriëls. “Samen met vele partners en in dialoog
de schouders zetten onder de ambities voor de komende jaren. Op die manier werken we samen aan een
fiere gemeenschap die haar blijvend geluk verzekert tegen de uitdagingen van de toekomst.”
Om dit meerjarenplan te financieren, verhoogt het bestuur de gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing tot het Vlaams gemiddelde, maar voert het met het afschaffen van de algemene
gemeentebelasting meteen een sociale correctie door.
* * *
(einde persbericht)

Noot aan de redactie: voor meer informatie neemt u contact op met:


Bijlagen
-

Katja Gabriëls, burgemeester: 0477 53 86 09 en burgemeestergabriels@berlare.be
bijlage 1: 15 doelstellingen
bijlage 2: missie en visietekst van het lokaal bestuur Berlare
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BIJLAGE 1 – 15 DOELSTELLINGEN VOOR 2020-2025
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

De lokale gemeenschap reduceert tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40%.
Bezoekers en burgers ontdekken onderscheidende en natuurrecreatieve beleving.
Het lokaal bestuur buigt samen met zijn partners in de loop van de komende zes jaar de
(momenteel stijgende) curve van het aantal leefloondossiers om.
(Verenigde) burgers en professionals vullen samen met de diensten (vrijetijds)mogelijkheden
in voor iedereen om te ontmoeten, ontplooien en/of genieten.
Gezinnen krijgen binnenskamers kwaliteit/tijd om uit te groeien tot warme en krachtige
entiteiten.
Door middel van een doordacht en duurzaam ruimtelijk en mobiliteitsbeleid leven burgers in
een aangename groene omgeving.
Huurders, verhuurders en beleid werken samen om de kwaliteit en betaalbaarheid van
huisvesting te garanderen, op maat van lokale noden.
Gemeente Berlare functioneert als een geheel door de cohesie tussen de verschillende kernen
te versterken, met respect voor hun eigenheid.
Het lokaal bestuur biedt kwalitatieve zorg op maat met specifiek oog voor het stijgend aantal
60-plussers.
Burgers kunnen langer zelfstandig wonen zonder vereenzaming.
Gemeente Berlare is een dementievriendelijke gemeente.
Het lokaal bestuur zet in op preventieve gezondheidszorg.
Het lokaal bestuur biedt professionele hulp- en dienstverlening aan op gepaste/efficiënte
schaal.
Het lokaal bestuur investeert in de nodige, duurzame, slimme technologie en infrastructuur
zodat het welzijn en welbevinden voor de burger verbetert.
Het lokaal bestuur investeert in de veiligheid van zijn burgers en bedrijven.
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BIJLAGE 2 – MISSIE- EN VISIETEKST VAN HET LOKAAL BESTUUR BERLARE

Missie
Naast het uitvoeren van hun wettelijke opdrachten, verhogen gemeente en OCMW Berlare met
professionele hulp- en dienstverlening het welzijn, welbevinden en de veiligheid van burgers, bedrijven,
bezoekers en medewerkers in een gezonde, duurzame en groene leefomgeving.

Visie
- Berlare werkt samen met haar inwoners verder aan een gemeente waar je levenslang graag leeft,
woont, werkt en vertoeft, en waar veel te beleven valt.
- De samenhang tussen de vier kernen binnen de gemeente (Berlare, Overmere, Uitbergen en Donk)
verhoogt, zowel sociaal/mentaal als fysiek, en met respect voor de eigenheid en leefbaarheid van elke
kern.
- De aanwezige natuurwaarden en het groene karakter van de gemeente worden verder versterkt met
een doordacht en duurzaam ruimtelijk beleid, met extra aandacht voor mobiliteit en openbaar domein.
- Berlare gaat proactief om met de diverse welzijnsnoden in een veranderende samenleving. Dit wordt
gerealiseerd door met een eigen aanbod en in samenwerking met professionele partners en
vrijwilligers.
- Berlare wil een professionele organisatie zijn, waar klantgerichtheid en respect voor burger en
medewerker voorop staan. Ze brengt haar dienstverlening tot bij de burger, menselijk waar het hoort
en doorgedreven digitaal waar het kan.
- Berlare wil een veilige gemeente blijven waar alle inwoners zich goed en beschermd voelen. Veiligheid
op straat, voor de voetganger, de fietser, de automobilist, veiligheid thuis, veiligheid aan de
schoolpoort, kortom het begrip veiligheid in de ruimste betekenis.

Gemeente Berlare | Dorp 22 – 9290 Berlare | algemeendirecteur@berlare.be | www.berlare.be

