
BERINGEN
 beringen@n-va.be  I   www.n-va.be/beringen  I  jaargang 2016 • nr. 3 • juni

V.U.: : JESSIE DE WEYER, SCHAARKENSWEG 11, 3583 PAAL-BERINGEN

90 000 euro in 2016
Na de grote investeringen van vorig jaar zijn er dit jaar voorna-
melijk aanpassingswerken nodig. De uitbatingkosten van om 
en bij de 75 000 euro zullen echter wel terugkeren bovenop de 
geplande bijkomende investeringen van 6 200. Uiteindelijk zal 
de kostprijs waarschijnlijk oplopen tot meer dan 90 000 euro 
(inclusief schoonmaak en inzet van het gemeentepersoneel). 
Stad Beringen zal daarvan 30 procent moeten betalen. De prijs 
per slachtbrief werd dan wel verhoogd van 5 naar 10 euro, maar 
dat volstaat niet om deze kosten te dekken.

De stad verwacht dit jaar bovendien een verdere toename van 
de vraag voor slachtingen, van 277 naar 866 dieren. Daardoor 
zullen er waarschijnlijk twee slachtdagen nodig zijn. Dit kan 
voorkomen worden als de stad inzet op het geven van een gift als 
alternatief voor het slachten.

N-VA wil kosten drukken
Op de gemeenteraad van mei pleitte N-VA-fractieleider Werner 
Janssen dan ook voor bijkomende maatregelen om de kosten te 
drukken. Zo zouden de medewerkers, die nu een vergoeding 
krijgen van tussen de 150 en 300 euro per dag, dit voortaan op 
vrijwillige basis kunnen doen, zoals wel vaker gebruikelijk is bij 
religieuze feesten. Het is ook opvallend dat zelfs kelers, onthui-
ders en slachters zonder opleiding een vergoeding van 
200 euro krijgen. 

Tot slot betreurt N-VA Beringen nog steeds dat men de dieren 
niet eerst verdooft, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is in veel 
andere landen. De huidige organisatie wil hier jammer genoeg 
niet van weten.

Het o� erfeest van september 2016 komt dichter-
bij. Vorig jaar kostte dat feest bijna 155 000 euro 
voor de bouw en uitbating van het slachthuis. 
Dat is meer dan het dubbele van het oorspronke-
lijk geschatte bedrag van 70 000 euro. De N-VA 
hoopt dat de kosten dit jaar heel wat lager liggen.

Offerfeest kost stad (te) veel geld

Voor de N-VA is het organiseren van twee 
dagen dierenleed door de stad Beringen 
een overbodige en te betreuren uitgave.
Werner Janssen, fractieleider N-VA Beringen

Hoofdprijs ter waarde van 175 euro
20 euro per ploeg. Een ploeg mag 
maximaal 5 personen tellen.

Inschrijven?
 0479 43 94 63
 ichdoechthet@gmail.com

Derde ‘Ich doucht ‘t-quiz’

Zaterdag 17 september
St.-Denijs Schuttersgilde
Beverlosesteenweg 445
Beringen

Nieuwe bestuur voor N-VA Beringen p.2 Rookverbod op Beringse stranden p.3
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Na vier jaar nog steeds problemen 
bij inschrijvingen kleuteronderwijs

Nieuw N-VA-bestuur zet krijtlijnen uit voor 2018
Eind februari verkozen de Beringse N-VA-leden een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en bestuursploeg. 
In dit blad zetten we daarom graag nog even alle bestuursleden met hun speci� eke functie op een rijtje. 
Dit team staat klaar om de komende drie jaar mee te werken aan de verankering van de N-VA in Beringen.

In 2013 besliste de meerderheid om de � nanciën van Beringen te zuiveren. Door 2,9 miljoen euro te 
besparen op personeel en bijna 800 000 euro meer belastingen te innen, wilde men ruimte voor nieuwe 
investeringen creëren. Uit een Vlaamse audit blijkt nu dat die vooropgestelde doelstelling niet alleen werd 
behaald, maar dat de gemeente bijna 1 miljoen euro extra haalde uit de operatie. 

Ga jij in de zomer ook al eens plonsen in de vijver van recreatieoord ’t Fonteintje of aan de Paalse Plas? 
Dan heb je ongetwijfeld al gemerkt dat er op mooie zomerdagen heel wat sigarettenassen en –peuken in 
het zand worden gedropt. Omdat kinderen vaak in en met het zand spelen, vroeg de N-VA daarom op de 
gemeenteraad van mei om de invoering van een rookverbod op de stranden.

Dat moet zuur klinken voor het 
gemeentepersoneel, dat ongetwijfeld 
zware jaren achter de rug heeft, en zeker 
voor mensen die hun job verloren door 
de sanering. Naast hen is echter vooral 
de burger de dupe, want dit herstelplan 
heeft voor de Beringenaar grote negatieve 
effecten gecreëerd. 

Meer belastingen, minder 
dienstverlening
Zo moest u de voorbije jaren meer 
personenbelasting (van 6,9 naar 7,9 
procent) en onroerende voorheffing (van 
1 290 naar 1 450 opcentiemen) betalen. 
Er waren ook de nieuwe belasting 
op onbebouwde kavels en de nieuwe 
afvalfactuur, waarbij de meerderheid de 
kost naar u doorschoof door de subsidie 
hiervoor sterk te laten dalen. Hierdoor 
krijgt de gemeente meer dan een half 
miljoen extra in kas.

Het grootste nadeel dat u ervaart, is 
echter een mindere dienstverlening. 
Zo werden de openingsuren van het 
gemeentehuis ingeperkt en kregen 
heel wat verenigingen minder of geen 

subsidie meer. De beloofde 
investeringen die de stad 
wilde doen met het extra geld 
blijven bovendien achterwege. 
Terwijl net dat de inzet van 
het herstelplan was. Van alle 
geplande investeringen wordt 
al drie jaar op rij slechts 30 
procent gerealiseerd.

U verdient beter
Dat doet de vraag rijzen 
waarom de belastingen nu 
eigenlijk moesten stijgen. Had 
men wel zo zwaar moeten 
snoeien in het personeel? En 
zijn alle geplande, vaak dure, 
projecten wel nodig? 

De N-VA denkt dat dit 
herstelplan nooit zo drastisch uitgevoerd 
had mogen worden. De burgers van 
Beringen horen de eerste prioriteit 
van de gemeente te zijn en dat is in dit 
herstelplan niet zo. U verdient beter, 
volgens de N-VA.

Tijs Lemmens,
Gemeenteraadslid

De meerderheid kon zich vinden in dit idee maar 
onderzoekt momenteel nog of de invoering van dergelijk 
verbod mogelijk is. Meer bepaald gaat men nog na of er 
misschien met GAS-boetes gewerkt kan worden. 

In de tussentijd stelt de N-VA dan ook voor om alvast in 
te zetten op sensibilisering van de bezoekers. Als we hen 
erop wijzen dat sigaretten gedoofd 
moeten worden in daarvoor 
voorziene vuilbakken, dan wordt 
een bezoekje aan de stranden al 
een stuk aangenamer.

Jessie De Weyer
Gemeenteraadslid N-VA Beringen

In 2012 verplichtte de gemeente een inschrijvingssysteem voor de eerste 
kleuterklas. Dat dit in de beginfase enkele kleine probleempjes met zich 
meebrengt, kan de N-VA begrijpen. Maar vier jaar later stellen we vast dat 
het systeem nog steeds niet naar behoren functioneert.

Zowel inhoudelijk als technisch staat het systeem nog niet op punt. 
Daarom vroeg de N-VA om het hele systeem aan een evaluatie te onder-
werpen, waarin zowel de scholen, ouders als de politieke fracties gehoord 
worden. De N-VA is opgetogen dat de meerderheid de vraag naar een 
evaluatie positief beantwoordde. Maar we vinden het spijtig dat de politieke 
fracties en ouders hierin niet gehoord worden.

Herstelplan snoeit wel maar investeert amper

N-VA wil rookverbod op stranden

  Zittend: Grete Remen, Albertine Vanheyst, Marie-Rose Alen, Gosha Rosinska-Peters (voorzitter), Jessie De Weyer (communicatie- en jongeren-
verantwoordelijke), Tijs Lemmens (webbeheerder, sociale media-verantwoordelijke), Werner Janssen. Staand: Tony Lemmens, Kevin Daems 
(ondervoorzitter), Guido Feyen, Ronny Carmans (organisatieverantwoordelijke), Rene Vosch (penningmeester), Wesley Jeunen (secretaris), John Vanhoudt, 
Siegfried Van Braband, Walter Willems, Herman Boonen. Niet op de foto: Edgard Aerts (fotograaf), Armand Caubergs (ledenverantwoordelijke), 
Richard Seeldrayers (erevoorzitter), Wilsi Berings,  Katia  Di Lernia, Jimmy Moons, Eliane van Gyseghem, Brigit Vos en Wouter Vandermeeren

  Het systeem wordt geëvalueerd, maar niet iedereen 
mag zijn mening geven.

Wist je dat…
 … de meerderheid onlangs liet weten dat er geen geluidsopnames meer worden gemaakt tijdens de gemeenteraad? Nochtans 
werd in juli vorig jaar een geluidsinstallatie geïnstalleerd die deze mogelijkheid biedt. Misschien is de beslissing wel ingegeven door 
het feit dat de hogere overheid Beringen op de vingers tikte toen men het vrijgeven van geluidsopnames weigerde.

 … lokale verenigingen gebruik kunnen maken van de schoolgebouwen als partner in het project ‘Scholen van Morgen’? 
Dat bevestigde de burgemeester aan N-VA-raadslid Jessie De Weyer. Dit is zeer belangrijk nu uit de plannen voor het nieuwe 
stedelijk administratief centrum blijkt dat in Beringen-centrum er geen ruimte voor deze lokale verenigingen voorzien wordt.

 … de jaarlijkse barbecue van N-VA Beringen weer een groot succes was? Ruim 400 mensen zakten op 17 april naar de 
Sint-Denijsgilde af om een lekker hapje te eten. Bedankt aan iedereen die er was!

 … N-VA Beringen maar al te graag de lokale verenigingen steunt? Laat ons dus weten wanneer jullie 
eetdag, sportwedstrijd, optreden of welke activiteit dan ook plaatsvindt, dan komen wij zeker af. Als je wil, 
kunnen we jullie activiteit ook aankondigen op onze website en Facebook-pagina. Het hele jaar door mag je 
alle info sturen naar beringen@n-va.be of ons contacteren via 0479 43 94 63.

weer een groot succes was? Ruim 400 mensen zakten op 17 april naar de 

Neem zeker ook een kijkje op www.n-va.be/beringen om meer te weten te komen over onze bestuursleden.
  Spaarzaamheid is een deugd, maar niet op de manier 
waarop dit stadsbestuur het toepast. 
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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

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. 

 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.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten

20
15

20
15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen
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