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BERINGEN

N-VA Beringen is er ook in de zomer voor jou 
N-VA Beringen ging onlangs van start met de actie ‘Het klimaat in uw straat’. Dat betekent dat onze  
bestuursleden en mandatarissen afzakken naar alle deelgemeentes van de stad om te horen wat er leeft  
in uw wijk. Zo houden we de vinger aan de pols van onze bevolking. 
De zomervakantie staat alweer voor de deur, maar dat betekent niet dat onze Beringse N-VA-ploeg stilzit. We zijn namelijk volop  
bezig met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Binnen het bestuur werken we onder meer aan 
ons verkiezingsprogramma en aan de lijstvorming, zodat we met een sterke kiescampagne naar de Beringse burger kunnen trekken.

  Wilt u mee vorm geven aan onze kiescampagne?
  Kent u andere mogelijke kandidaten die onze werking zouden 

kunnen versterken?
  Heeft u andere vragen over de kiescampagne?
 
Neem dan gerust contact op met onze lijsttrekker Werner  
Janssen via werner.janssen@n-va.be of 0473 80 29 20.  

Ook onze andere bestuursleden en mandatarissen staan u graag 
te woord. Wij zijn namelijk steeds op zoek naar geëngageerde 
en gemotiveerde kandidaten, die onze Beringse N-VA-lijst en 
kiescampagne mee vorm willen geven.
 

Gosha Rosinska, voorzitter N-VA Beringen

VRIJDAG
10 november
Parochiezaal Paal, Dietsersesteenweg 33Eerste vraag om  

20 uur

 Bovenste rij: Guido Feyen, Guido Vanoppen, Siegfried Van Braband, Wesley Jeunen, Wouter Vandermeeren, Tijs Lemmens
   Middelste rij: Armand Caubergs, Herman Boonen, Gosha Rosinska, Marie-Rose Alen, René Vosch 
   Onderste rij: Albertine Vanheyst, Wilsi Berings, Werner Janssen, Jessie De Weyer, Walter Willems, Edgard Aerts
   Ontbreken op de foto: Richard Seeldrayers, Eliane Van Gyseghem, Brigit Vos, Tony Lemmens, Katia Di Lernia,  
   John Vanhoudt, Ronny Carmans, Grete Remen

ICH DOECHT ‘T-QUIZ
Inschrijving: 
• 20 euro per ploeg
• Maximum 5 personen per ploeg
• Inschrijven via: 

ichdoechthet@gmail.com of 
0479 43 94 63

Werner trekt Beringse N-VA-lijst p.2 Het Dorpsplein kan weer leven p.3
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Werner Janssen trekt Beringse N-VA-lijst in 2018
Eind maart werd bekend dat gemeenteraadslid 
en Kamerlid Werner Janssen de Beringse N-VA-
lijst zal trekken in 2018. Werner is getrouwd met 
Brigit Vos en heeft twee dochters: Beritt en Mirte. 
Hij lijkt bovendien als twee druppels water op zijn 
broer. Geen wonder, want de twee zijn een eeneiige 
tweeling. We zochten Werner op voor een interview.

Beschrijf je carrière bij de N-VA eens, Werner.
In 2002 werd ik lid van de N-VA en startte ik de lokale afdeling 
mee op. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 behaalde 
onze ploeg tien gemeenteraadsleden en drie OCMW-raadsle-
den. Zelf werd ik fractieleider in de gemeenteraad. Anderhalf 
jaar later werd ik verkozen als Kamerlid. Daar volg ik vooral de 
commissie Bedrijfsleven op, maar ik zetel ook in de commis-
sies Leefmilieu en Naturalisaties en in de onderzoeks- 
commissie Minnelijke Schikkingen.

Ben je als fractieleider de logische keuze als lijsttrekker in 
2018?
Zo evident is dat niet. In onze gemeente- en OCMW-ploeg 
levert namelijk iedereen goed werk. Als fractieleider zorg 
ik ervoor dat elke verkozene zijn of haar taak heeft, maar 
ze moeten vooral ook zichzelf kunnen zijn. Doordat ik hen 
voldoende ruimte geef en iedereen zijn of haar kansen gun, 
denk ik wel dat het bestuur mij waardeert.

Hoe verschilt 2018 van de situatie in 2012, toen de N-VA  
ondanks tien raadszetels in de oppositie belandde?
In 2012 waren we allemaal nog groentjes, maar we bouwden 
de voorbije jaren veel ervaring op. En door af en toe met 
je kop tegen de muur te lopen, leer je natuurlijk ook veel. 
Dit sterkt ons om in 2018 de bestaande ervaring met nieuw 
talent aan te vullen en zo de inwoners van Beringen te 
overtuigen.

Wat was de voorbije jaren de belangrijkste verdienste van de 
N-VA in de Beringse gemeenteraad? 
Onze fractie heeft zich steeds constructief opgesteld ten 
aanzien van de meerderheid. Zelfs N-VA-voorstellen die 
de coalitie in eerste instantie van tafel veegde, worden 
na verloop van tijd vaak toch gerealiseerd. Denk maar 
aan de plaatsing van camera’s en AED-toestellen, het 
openstellen van het dorpsplein van Paal, de digitalisering 
van documenten en de afschaffing van het autonoom 
gemeentebedrijf.

Natuurlijk waren er ook teleurstellingen, zoals bijvoorbeeld 
het gedrag van de meerderheid over ons plan voor Beverlo. 
Hierover hadden wij graag een open discussie gehad. Ik 
ben echt trots dat de N-VA tenminste in alle dossiers het 
inhoudelijke heeft laten primeren op het politieke spel.

Op welke punten wil N-VA zich onderscheiden van de huidige 
meerderheid? 
Onze fractie onderscheidt zich nu al in zowat alles ten 
opzichte van de huidige meerderheid. Wekelijks peilen we 
bijvoorbeeld naar ‘het klimaat in een straat’ in Beringen. 
Dat is veel leerrijker dan de buurtplatforms die de 
meerderheid organiseert, waarbij ‘inspraak’ een ijdel woord 
is. De N-VA vindt dat politici dag in dag uit hun oor bij 
de mensen te luisteren moeten leggen, niet enkel als het 
verkiezingen zijn. En ik stel vast dat de inwoners die aanpak 
waarderen. 

Wanneer er burgergroeperingen ontstaan als een bepaalde 
wijk of woonkern niet akkoord gaat met een beslissing 
van de gemeente, dan mag het schepencollege daar 
niet verkrampt mee omgaan. Het is belangrijk om de 
dialoog aan te gaan in plaats van vanuit het eigen gelijk te 
vertrekken. Ook slechte communicatie achteraf is dodelijk. 
De N-VA neemt dat alvast ter harte.

Werner in drie woorden
 Groepsspeler:

      Als fractieleider probeer ik steeds de hele ploeg alle kansen te       
      geven om zich te profileren.

 Gedreven:
      Wanneer je dossiers op gemeentelijk of parlementair niveau wil   
      brengen, moet je ze inhoudelijk ook beheersen.

 Ongeremd:
      Ik neem geen blad voor de mond en zal altijd mijn mening geven.

“Met ervaring 
én nieuw talent 
wil N-VA de 
Beringse kiezer  
overtuigen.”
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Het Dorpsplein kan weer leven
De N-VA ijvert er al sinds begin 2013 voor om het Dorpsplein 
in Paal permanent open te stellen. Telkens verwees de 
meerderheid naar het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
om vooral zelf niet in actie te moeten schieten. Voor de 
meeste inwoners van Paal was het betonnen plein echter geen 
geslaagd project. Daarom bleef de N-VA het dossier op tafel 
gooien. Mét succes.

“In september 2013 heb ik voor de eerste keer contact 
genomen met AWV over het openstellen van het Dorpsplein”, 
legt N-VA-gemeenteraadslid Tijs Lemmens uit. “Zes maanden 
later kreeg ik het antwoord dat zij dit niet verhinderen. Het 
groene licht voor de heropening van het Dorpsplein volgde 
kort daarna.”

Voor Paalonline, en ook voor de N-VA, mocht Paal-Dorp 
wel wat groener. Hun project om Paal-Dorp te vergroenen 
werkte dan ook als katalysator om het plein permanent open 
te stellen, want ook AWV stelde zich gunstig op tegenover de 

opening. We zijn dan ook verheugd dat bijna vier jaar later 
deze soap eindelijk afgerond is.

 Jessie De Weyer, 
gemeenteraadslid

Meerderheid weigert herinvoering mantelzorgpremie
De OCMW-raad wil de mantelzorgpremie, die in 2013 als 
besparingsmaatregel werd geschrapt, niet opnieuw invoeren 
in Beringen. De stemming gebeurde meerderheid tegen  
oppositie, met als reden dat er geen budget zou zijn.  
Daarbij fronst de N-VA echter de wenkbrauwen.

De herinvoering zou bijvoorbeeld maar een fractie kosten van 
de 1,8 miljoen euro die het zwembad ons jaarlijks kost. Met een 
investeringsbudget van 15 miljoen euro heeft Beringen volgens 
de N-VA trouwens ruimte genoeg om een mantelzorgpremie 
van 100 000 euro te betalen. Temeer omdat de Vlaamse overheid 
stevig inzet op deze premie, die een passende beloning is voor 
iedereen die hulp verleent aan zorgbehoevende naasten. 

Een mantelzorgpremie is een kleine financiële beloning  
vanwege gemeente of OCMW aan personen die hulp bieden 
aan zorgbehoevende familieleden of vrienden. In het verleden 

voorzag het OCMW van Beringen hiervoor een toelage van 25 
euro per maand per persoon. De N-VA stelde voor dit opnieuw 
in te voeren, maar de meerderheid heeft dat voorstel dus van 
tafel geveegd.

Wesley Jeunen, OCMW-raadslid N-VA Beringen

“De N-VA bleef aandringen 
op een permanent open 
plein. Met succes.”

gemeenteraadslid Tijs Lemmens

Barbecue was succes!

Op zondag 23 april hield N-VA Beringen haar jaar-
lijkse barbecue in de parochiezaal St.-Paulus in Paal. 
Meer dan 400 mensen schoven aan tafel. Zij genoten 
van verschillende barbecueklassiekers. De N-VA  
bedankt nogmaals alle aanwezigen van harte voor 
hun steun! We hopen ook volgend jaar jullie minstens 
even talrijk te mogen verwelkomen!

Wist je dat ...
  N-VA Beringen elke week peilt naar het ‘klimaat in uw straat’? 

Onder meer de Hoekstraat, de Butserenstraat, de Twaalf Meilaan, de 
Kelderstraat, Patersveld en de Heusdenseweg kregen al een bezoekje. 

  N-VA Beringen maar al te graag de lokale verenigingen steunt?  
Laat ons dus weten wanneer jullie activiteit plaatsvindt, dan komen  
wij zeker af. Als je wil, kunnen we jullie de activiteit ook aankondigen  
op onze website en Facebook-pagina. Contacteer ons hiervoor via  
beringen@n-va.be of 0479 43 94 63.

 De N-VA-fractie in de OCMW-raad probeerde de  
meerderheid te overtuigen van het nut van de premie.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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 toegangsrecht 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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


