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Barbecue N-VA Beringen

Zondag 17 april
11.30 uur tot 20 uur
St.-Denijs Schuttersgilde
Beverlosesteenweg 445, Beringen
Keuze uit:
Kipsaté - gemarineerde kipfilet - kotelet
- barbecueworst - veggieburger
1 stuk vlees kost 8 euro, twee stuks
12 euro en drie stuks 15 euro (zoals
steeds met uitgebreid groentebuffet).
Voor de kinderen is er ook een
curryworst en een ijsje voor 6 euro.

V.U.: : Jessie De Weyer, Schaarkensweg 11, 3583 Paal-Beringen

Derde Ich doecht ’t Quiz

Zaterdag 17 september
19.30 uur

St.-Denijs Schuttersgilde

Inschrijven:
ichdoechthet@gmail.com
0479 43 94 63

www.n-va.be/beringen

BERINGEN
Nieuw bestuur voor N-VA Beringen
Op 26 februari kozen de leden van
N-VA Beringen een nieuw afdelingsbestuur. Gosha Rosinska-Peeters is de
nieuwe voorzitter. Samen met ondervoorzitter Kevin Daems zal
ze onze lokale N-VA-afdeling
uitbouwen en versterken. Zo willen
zij de Beringse mandatarissen mee
ondersteunen.
“Kevin en ik deden de voorbije jaren al
ervaring op als respectievelijk organisatieverantwoordelijke en secretaris”,
zegt Gosha. “Al zolang ik in dit land
woon, heb ik een grote sympathie voor
het Vlaamse gedachte-goed. Maar mijn
stap naar de lokale politiek werd ook
ingegeven door de manier van werken
van het Beringse stadsbestuur. Daar is
er nood aan meer actieve betrokkenheid voor de burgers.”
Dat nu een vrouw aan het hoofd staat
van de Beringse N-VA-afdeling weerlegt bovendien de kritiek van velen dat
bij de N-VA vrouwen weinig kansen
krijgen. “Met enthousiasme en zelfvertrouwen hoop ik samen met de nieuwe
bestuursleden een sprong voorwaarts
te maken in de gemeente”, stelt Gosha.

Goede communicatie over constructieve oppositie

N-VA Beringen zal de komende jaren
verder werken aan een eendrachtig en
positief imago van de lokale afdeling.
Die wil de nieuwe voorzitter bovendien verder verankeren.

We willen u actiever
betrekken in onze stad.
Kevin Daems en Gosha Rosinska-Peeters
Met een constructieve oppositie in
de gemeenteraad maar ook door te
werken aan communicatie en
zichtbaarheid.
Op inhoudelijk vlak zal het nieuwe
bestuur de gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 voorbereiden, met onder
meer een verkiezingsprogramma op
maat van Beringen en een representatieve lijst. Als u N-VA Beringen daarin
steunt, hopen we in 2018 de oppositiebanken te verlaten voor het schepencollege.
“Het zal, gezien de complexiteit van
de Beringse gemeenschap en haar
politieke vertegenwoordiging, niet
vanzelfsprekend zijn”, besluit Gosha.
“Ik ben me zeer bewust van de grootte
van deze uitdaging. Toch geloof ik dat
de tijd rijp is voor verandering.”

Problemen met cultuurgebouwen in Beringen

Audit Vlaanderen treedt N-VA bij in kritiek op werking stad
In november vorig jaar kwam het
onafhankelijk agentschap Audit
Vlaanderen (AV) naar buiten
met zijn bevindingen over hoe
de stad Beringen en het OCMW
functioneren. Dat het stadsbestuur
tot nu heeft gewacht om het rapport
vrij te geven, heeft waarschijnlijk
te maken met de conclusies van AV.
Want hoewel het agentschap positieve
punten ziet, komen heel wat van
de aangestipte werkpunten overeen
met de kritische opmerkingen die
de N-VA al drie jaar maakt.
Zo stelt het rapport zeer duidelijk
dat specifieke doelstellingen (vooral
naar timing en planning) ontbreken
in de Beringse meerjarenplanning.
Daarbij gebruikt de stad de verplichte
kwartaalopvolging niet om de
gemeentelijke plannen te sturen.
In het OCMW is deze verplichte
kwartaalrapportering zelfs nog niet
aanwezig.

Stad holt achter feiten aan

Verder stelt AV vragen bij het
risicomanagement in de gemeentelijke
organen. Daardoor worden problemen
bij grote projecten onvoldoende
opgemerkt en opgevolgd. De stad holt
kortom achter de feiten aan.
Een gebrek aan overzicht over
de onroerende gemeentelijke
eigendommen is bovendien de
oorzaak van het ontbreken van een
onderhouds- en beheersplan. Dat
verklaart waarom op enkele jaren
tijd drie publieke gebouwen onveilig
werden verklaard: Club 9, zwembad
’t Cuypke en de Cor in Koersel. Ook
van bijvoorbeeld meubilair, materialen
en software bestaat er geen register.
Dit kan leiden tot onnodige kosten,
dubbele aankopen of laattijdig
onderhoud.

De meerderheid heeft hier duidelijk de
boot gemist. Kijk maar naar de website,
die niet aangepast is aan gebruik op
tablet of smartphone, zoals de N-VA
eerder al aankaartte.
Dit zijn slechts enkele punten
van kritiek uit het rapport die
overeenkomen met de pijnpunten die
N-VA Beringen al vaker aanhaalde.
Door onze opmerkingen in de wind
te slaan, verloor de meerderheid al
heel wat kostbare tijd. Hopelijk kan
het actieplan dat nu in de steigers staat
het tij alsnog keren. Maar jullie, de
Beringenaren, verdienen hoe dan ook
beter.
Tijs Lemmens en Jessie De Weyer
Gemeenteraadsleden N-VA Beringen

Om af te sluiten stelt AV dat IT te veel
aanzien wordt als bijzaak, terwijl een
goed IT-beleid zeer zinvol is voor een
efficiënte en correcte dienstverlening.

Werner Janssen:
“Stel verkoop gronden Wielewaalstraat definitief uit!”

De N-VA-fractie stemde op de gemeenteraad
tegen de verkoop van de gronden omdat
er in Beringen nog genoeg woonuitbreidingsgebieden liggen. Daarnaast
liggen de betrokken gronden binnen een
beschermd natuurgebied. Sommige maken
zelfs deel uit van een Europees netwerk van
beschermde natuurgebieden.

Het Casino heeft ondertussen een nieuwe uitbater
gevonden, die we veel succes wensen. Het gebouw wordt
ook gerenoveerd, maar helaas maar gedeeltelijk. Een
totale renovatie zou ongeveer 9 miljoen euro kosten,

N-VA Beringen zal de problematiek
van onze stedelijke feest- en
cultuurgebouwen blijven aankaarten.
We waken daarbij over de
dienstverlening aan de inwoners
en de verenigingen van
Beringen.
Edgard Aerts
Gemeenteraadslid N-VA Beringen

N-VA-fractieleider Werner Janssen deed
een oproep aan de meerderheid om de
verkoop alsnog te annuleren. Gronden
in ‘groen’ Koersels Kapelleke die binnen
woongebied vallen, zijn de allerlaatste die
aan projectontwikkelaars verkocht mogen
worden. “Maar blijkbaar stak het geld, meer
dan één miljoen euro, de stad de ogen uit”,
besluit Werner.
De meerderheid had geen oren naar de
vragen van de oppositie en stemde de vraag
om de verkoop te annuleren weg.

Wel stellen we ons heel wat vragen bij de
kostprijs van het nieuwe cultuurcentrum.
De ontwerpstudie alleen al zal zo’n 278 000
euro kosten en voor de bouw wordt 3 miljoen
euro vrijgemaakt. Voor de N-VA is het op
zijn minst verbazend dat er, even plots als
de sluiting, dergelijke bedragen beschikbaar
zijn. Terwijl er amper geld beschikbaar is
voor socio-culturele lokalen in Beringencentrum.

In april vorig jaar werd feestzaal De Cor
van de ene dag op de andere definitief
gesloten, het resultaat van jarenlang
wanbeheer van het Beringse patrimonium.
‘Wie het potje breekt, moet het betalen’
luidt het spreekwoord. En dat geldt ook
voor de verwaarlozing van De Cor.
De N-VA is blij dat er een nieuw
cultuurcentrum komt voor de Koerselse
verenigingen. Hoewel de meerderheid eerst
sprak van een nieuwe zaal zonder podium,
komt dat er na onze kritische opmerkingen
hierover toch. Een bocht van 180 graden dus,
maar eentje waar we tevreden over zijn.

We zijn dus gelukkig met het nieuwe
cultuurcentrum in Koersel maar vragen ons
niettemin af of de meerderheid het misschien
niet te groots ziet.

Tijs Lemmens,
Gemeenteraadslid
N-VA Beringen

Naam vereniging:
Werner Janssen
N-VA-fractieleider
Beringen

Contactpersoon:
Telefoon-nr.:

Wist je dat…


…. N-VA Beringen verheugd is dat er, na de aanzet van Ronny Carmans op de
gemeenteraad, eindelijk ook AED-toestellen in Beringen terug te vinden zijn?
… N-VA Beringen de afwezigheid van een openbaar toilet op Be-Mine
aankaartte op de gemeenteraad?
Ronny Carmans
Gemeenteraadslid N-VA Beringen

beringen@n-va.be

maar het stadsbestuur maakt slechts 3 miljoen vrij.
Voor OC De Buiting is nog geen nieuwe uitbater
gevonden. De regeling met de ‘rollende toog’ blijft een
heikel punt. Op de gemeenteraad van december 2015
diende de N-VA enkele voorstellen in om de uitbating
aantrekkelijker te maken, zonder resultaat evenwel.
Toch moet de stad de concessieovereenkomst en de
infrastructuur dringend herbekijken, zonder te raken
aan de inkomsten van de verenigingen.

De Cor: potje breken, potje betalen

Actieplan moet tij keren

Beringen moet noodgedwongen de verkoop
van de gronden aan de Wielewaalstraat in
Koersel uitstellen. De nodige ‘passende
beoordeling’ in de vergunningsprocedure
ontbreekt namelijk.

De laatste
maanden
stapelden de
problemen met
onze stedelijke
feest- en
cultuurgebouwen zich op. Casino Beringen en OC
De Buiting kwamen zonder uitbater te zitten en de
stedelijke feestzaal De Cor moest sluiten wegens een
onstabiele dakconstructie. Verder blijft Beringencentrum vragen naar een feestzaal voor plaatselijke
socio-culturele verenigingen. De N-VA zoekt mee naar
oplossingen.

De N-VA hecht zeer veel belang aan het
verenigingsleven in Beringen. Zij zijn het
bindweefsel van onze maatschappij.
N-VA Beringen wil dan ook iedere vereniging ondersteunen. Laat ons daarom
weten wanneer jullie een eetdag, sportwedstrijd of optreden houden. Dan grijpen wij de kans om jullie te ontmoeten.
Jullie activiteit kan bovendien een plek
krijgen op onze website en Facebookpagina. Stuur daarvoor alle info naar
beringen@n-va.be of contacteer ons
op 0479 43 94 63.

www.n-va.be/beringen

Emailadres:
Naam activiteit:
Datum + uur activiteit:
Plaats activiteit:
Bijkomende info:
Wil je reclame voor deze activiteit op de website/Facebookpagina van N-VA-Beringen?
 Ja
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Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

“Belastingbetaler is de grote winnaar”

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

Hendrik Verbrugge, N-VA fractievoorzitter provincieraad

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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