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Corona  
editie   

Berlare

COLOFON

Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u 
een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet en 
ga de conversatie aan!

U lokale contactpersoon:
Yves Poppe
info@berlare.cdenv.be
berlare.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/cd&v berlare

U nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/wie-zijn-we/doe-mee/
lid-worden/
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Lokale economie stimuleren

Om onze Berlaarse economie opnieuw te 
stimuleren en de koopkracht van de gezinnen te 
versterken, willen we elke inwoner een 
gemeentelijke cadeaubon van 10 euro schenken. 
De oprichting van een gemeentelijke taskforce in 
samenwerking met Unizo en Galem als 
vertegenwoordigers van de lokale economie die 
zich kan buigen over de sociaal-economische 
relance van onze gemeente, zou een absolute 
meerwaarde betekenen. Om de horeca aan het 
Donkmeer te stimuleren opperden we kosteloos 
parkeren voor de rest van 2020 op de 
gemeentelijke parking. Dit laatste werd niet 
weerhouden op de gemeenteraad.

andacht voor de jeugd 

We moeten ervoor zorgen dat kinderen in de 
Berlaarse scholen en opvanginitiatieven veilig 
zijn. Een duidelijke communicatie op maat van 

kinderen, ouders en derden rond de 
veiligheidsvoorschriften is essentieel. Deze wordt 
uitgehangen aan schoolpoorten en kinder-
opvanginitiatieven. Voldoende handgel, zeep en 
wegwerpzakdoeken is ter beschikking voor alle 
leerlingen en leerkrachten van de Berlaarse 
scholen alsook voor de kinderopvanginitiatieven. 
Uiteraard moeten er ook voldoende 
mondmaskers en handschoenen voorzien zijn 
voor alle betrokkenen.

En jij? Heb je zelf ook voorstellen?
Laat het ons weten via mail naar
info@berlare.cdenv.be of via de bestuursleden.

#SMENTEGENCORON
IN BERLRE

CD&V Berlare denkt na over het post coronatijdperk en e staken hiervoor de hand uit naar 
het gemeentebestuur. e moeten samenerken om alle inoners, verenigingen en 
handelaars een hart onder de riem te steken.  e lichten hier onze voorstellen toe die op 
de gemeenteraad van 4 mei besproken erden. 

CD&V BERLRE IL EEN 
GEMEENTELIJKE TSKFORCE  
DIE ZICH BUIGT OVER DE 
SOCIL-ECONOMISCHE 
RELNCE VN ONZE 
GEMEENTE

Vrijilligers met 
een groot hart

Vele Berlarenaren zetten zich 
vrijillig in om de inoners van 
onze gemeente door de coronatijd 
te helpen. Onder meer bestuurs-
leden Gerda, Christine en Jan 
behoren tot deze groep vrijil-
ligers met een groot hart.

“Graag draag ik mijn steentje bij in het 
algemeen belang, zoals o.a. bij het 
bestuur van de judoclub”, zegt Jan 
Pieters, “met veel plezier stelde ik me 
kandidaat als vrijwilliger in Berlare bij 
deze coronacrisis. Zo kunnen we een 
beetje helpen waar mogelijk.”

“Samen met Christine en veel andere 
vrijwilligers ben ik direct mee op de kar 
gesprongen van vzw Keramit, een 
open huis hier in Berlare, om 
mondmaskers te maken", gaat Gerda 
verder. 

"Dinsdag en woensdag worden 
pakketten verdeeld onder de 
vrijwilligers en donderdag en vrijdag 
komen deze afgewerkt terug binnen. 
Na 8 weken waren er al 4500 
mondmaskers de deur uit. Omdat we 
zoveel mogelijk stof, lint en stikzijde 
sprokkelen, is een vrije gift voor huis 
Keramit altijd welkom. Bij elk pakketje 
zit ook een kleine attentie, met veel 
liefde door een vrijwilliger gemaakt. Zo 
dragen wij samen ons steentje bij in 
deze moeilijke coronatijd. De woorden 
van dank van vele mensen zijn zo 
deugddoend en daar doen we het 
voor."

Aan allen die vrijwillig een handje 
toesteken en het beste van zichzelf 
geven, bedankt voor jullie 
engagement. Zelfs de kleinste 
inspanning, maakt een wereld van 
verschil.

Ondersteuning van mensen die het hardst nodig hebben

e moeten de middelen inzetten voor 
de mensen die dit het hardst nodig 
hebben. 

Dit door vanuit de sociale dienst een plan 
van aanpak te ontwikkelen om de 
toestroom van coronagerelateerde 
ondersteuningsvragen  op een eenvormige 
doortastende manier te behandelen binnen 
het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
De ontwikkeling van steunmaatregelen 
i..s.m. de welzijnsactoren voor aanpak van 
de (kinder)armoede (die al hoog is in onze 
gemeente en door de crisis zal toenemen), 
dringen zich op. De voorfinanciering van de 

aankoop van stookolie door de gemeente 
stelt OCMW-cliënten in staat om te genieten 
van de huidige lage kostprijs. Voor cliënten 
die niet via mazout verwarmen, wordt 
nagekeken of energie afgenomen wordt van 
de goedkoopste aanbieder. 

Maximale ondersteuning van de verenigingen

De verenigingen lijden zaar onder de 
coronacrisis. lle activiteiten blijven tot 
op heden geannuleerd. e zetten in op 
maximale ondersteuning.

We vragen uitstel van terugbetaling 
renteloze leningen aan verenigingen. We 
moeten in kaart brengen hoe sterk 
verenigingen getroffen zijn door de 
coronacrisis (financiële schade, 
inkomstenderving, …) om hier een globale 
aanpak rond ondersteuning uit te werken. 

We willen dat de werkingssubsidies voor 
2021 gegarandeerd blijven ondanks het feit 
dat er minder activiteiten kunnen 
plaatsvinden in 2020. De gemeente moet  
een evenementenkalender samenstellen 
om ervoor te zorgen dat uitgestelde 
activiteiten goed gespreid worden zodat 
alle verenigingen de geïnteresseerden 
maximaal kunnen bereiken  (o.a. naar zaal-
verhuur, onderlinge concurrentie, …). 
Berlaarse verenigingen krijgen voorrang in 
zaalverhuur en de concessievergoeding 
moet herberekend worden.


