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N-VA Beringen peilt
naar ‘het klimaat in
uw straat’

In onder meer de Louis Sauvestrelaan gingen we al langs. De rest van Beringen mag binnenkort ook een bezoekje verwachten!

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.
Elke zaterdagvoormiddag willen we een straat bezoeken, telkens
in een andere deelgemeente van Beringen. Aan de hand van drie
concrete vragen over de inrichting, de veiligheid en sociale
cohesie in de buurt onderzoeken we dan hoe tevreden de
inwoners zijn. Ook algemene opmerkingen over onze stad of
deelkern noteren we. De gesprekken die al plaatsvonden, waren
zeer aangenaam. We merken bovendien dat niet alleen de N-VA,
maar ook u een positief gevoel heeft bij dit initiatief. En vooral
dat laatste stemt ons tevreden.

Wij komen naar u toe!

De actie ligt in het verlengde van wat de N-VA bestuurs- en
raadsleden in het verleden al deden. We hebben namelijk altijd al
een groot belang gehecht aan uw meningen en suggesties. Denk
bijvoorbeeld aan ‘Met de N-VA op café’, waarbij we een praatje
sloegen met geïnteresseerde burgers.

Daarnaast proberen we op woensdag en zondag op de lokale
markt aanwezig te zijn. Op veel evenementen of op eetdagen
van verenigingen kan u ons ook vaak tegenkomen. Het komt er
immers op aan om, ook buiten de verkiezingstijd, bereikbaar te
zijn voor de burger. Voor N-VA Beringen is dat een prioriteit.

N-VA zoekt oplossingen voor uw verzuchtingen

Daarom bespreken onze raadsleden maandelijks alle opmerkingen en suggesties die we van u krijgen. We bekijken dan of we
voor een oplossing kunnen zorgen. Vanuit de oppositie is dat
niet steeds makkelijk, maar het houdt ons niet tegen om het te
proberen. De resultaten van onze noeste arbeid vindt u terug op
www.n-va.be/beringen. Uiteraard lichten we
ook de betrokken straten zelf in.
Wesley Jeunen,
OCMW-raadslid N-VA Beringen

Kom naar onze gezellige barbecue!
N-VA Beringen nodigt u op 23 april uit op een lekkere lentebarbecue. U heeft de keuze
uit gevulde kipfilet, kipsaté, kotelet, barbecueworst of een veggieburger. Bestel nu al uw
kaarten via telefoonnummer 0479 43 94 63 of door een mailtje naar beringen@n-va.be.

Prijzen:





1 stuk vlees: 9 euro
2 stukken vlees: 13 euro
3 stukken vlees: 16 euro
Kindermenu (curryworst + ijsje): 6 euro

ZONDAG

23 april 2017

11.30 uur tot
14 uur
16.30 uur tot
20 uur
Parochiezaal
Paal
Diestersesteen
weg 33
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Huidige detailhandelsvisie afgevoerd

Ook winkels in deelgemeenten moeten kunnen bloeien
De voorbije maanden werkte de stad aan een detailhandelsplan. Het plan moest vijf handelskernen
afbakenen (Beringen-centrum, Beringen-Mijn, Beverlo, Koersel en Paal) waarin detailhandel
samengebracht zou worden. Maar zelfs na veelvuldige aanpassingen komen de plannen nog niet tegemoet
aan de doelstellingen.
Ten eerste was al zeer onduidelijk hoe de verschillende
kernen juist afgebakend zouden worden. Opmerkingen van
handelaars, middenstandsraad en oppositie werden weliswaar
meegenomen, maar dat leidde niet tot een bevredigend
resultaat. Er ontbrak vooral een goede basisvisie voor de
detailhandel in Beringen, vindt de N-VA.

Positieve stimulansen voor àlle handelskernen nodig
Wij zijn voorstander van positieve stimulansen die handelaars
kunnen aantrekken. Daarbij is van belang dat we elk
kerngebied afzonderlijk bekijken in plaats van ze tegen elkaar
uit te spelen. Het kan niet zijn dat bepaalde kernen strikte
regels moeten volgen en andere kernen carte blanche krijgen.

Dat laatste was een reëel risico bij de plannen die de
stad voorstelde. Met name de potentiële ontwikkeling
van deelgemeenten Beverlo, Koersel en Paal zou daarin
gehypothekeerd worden omdat de stad te weinig rekening
houdt met handelszaken zoals aan de Diestersesteenweg en de
Paalsesteenweg. Bepaalde eigendommen dreigden daardoor
sterk in waarde te dalen. Dergelijke respectloze aanpak is voor
de N-VA onaanvaardbaar.

Handel in Beringen moet sterk merk worden

Dat CD&V zich nu tegen het huidige plan keert, vindt de
N-VA dan ook een goede zaak. Elke winkel die niet aan de

voorwaarden van lokale uitbating voldoet, zomaar dwingen
zich in Beringen-centrum te vestigen, is volgens ons immers
geen goede zaak. Temeer omdat ook de verhuis van de
scholen naar de scholencampus ruimte in het centrum zal
opeisen.
Als er nieuwe plannen op tafel komen, zal de N-VA er grondig
op toezien dat handelszaken zich in alle deelgemeenten
kunnen ontwikkelen. Enkel dan kunnen we van Beringen een
sterk merk maken!
Werner Janssen en Tijs
Lemmens, Gemeenteraadsleden
N-VA Beringen

Beperking kampvervoer bijgestuurd
Het Beringse schepencollege besliste op 26 januari dat alle jeugdverenigingen één transport voor ‘kampvervoer’ moeten inleveren. Hierdoor neemt het aantal transporten dat de stedelijke werkplaatsen uitvoeren met meer dan een derde af, wat een daling
van de uitgaven van 10 000 euro betekent. De jeugdverenigingen zitten uiteraard aan de andere kant van de medaille. Zij moeten
op zoek naar eigen vervoer om hun materialen van en naar de kampplaats te krijgen. Het gevolg laat zich raden: de kostprijs van
de kampen verhoogt.

Besparen op kampvervoer onaanvaardbaar

N-VA-raadslid Siegfried Van Braband riep de bevoegde schepen
daarom tijdens de gemeenteraad op om alsnog in overleg te gaan
met de jeugdraad hierover. Daarbij zouden alternatieven op tafel
moeten komen in plaats van enkel uit te gaan van de beperking
van het kampvervoer. N-VA vond het onaanvaardbaar dat er tot
10 000 euro bespaard zou worden op kampvervoer. De meerderheid stemde het voorstel echter weg.

Compensatie onder druk van N-VA

Toch zorgde de N-VA tussenkomst ervoor dat het stadsbestuur
op haar stappen terug kwam. Want het kan geen toeval zijn dat
het schepencollege net nu, één week na het N-VA voorstel en twee
maanden na haar oorspronkelijke beslissing, alsnog een compensatie tot 1000 euro per jeugdvereniging voorziet. De jeugdverenigingen kunnen deze compensatie krijgen als ze zelf
extra kampvervoer regelen.
Siegfried Van Braband,
N-VA Gemeenteraadslid Beringen
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Hoge dagprijs WZC Corsala baart N-VA zorgen
maar ervoor zorgen dat elke Beringenaar op leeftijd in onze stad
een kamer vindt met de nodige verzorging. Ook diegenen die het
financieel moeilijker hebben en zich geen kamer in het privécircuit kunnen veroorloven.
De evolutie van de dagprijzen bij WZC Corsala stelt de N-VA
dan ook al jarenlang aan de kaak op de OCMW-raad. De meerderheid hanteert de visie dat het woonzorgcentrum de stad niets
meer mag kosten, maar daarmee gaan ze voorbij aan de kerntaak van het OCMW om wie het moeilijk heeft te ondersteunen.

Zorg kost de stad slechts zes euro per inwoner

Eind 2016 raakte bekend dat de dagprijzen van
woonzorgcentra in Beringen bij de duurste tien van
heel Limburg zitten. Ze liggen ruim twee euro hoger
dan het Vlaamse en Limburgse gemiddelde. Op een
jaar tijd maakt dat al snel een verschil van 750 euro
of meer. Ook het OCMW-woonzorgcentrum
Corsala hanteert bovengemiddelde prijzen. De
OCMW-raadsleden voor N-VA Beringen maken
zich dan ook zorgen over de betaalbaarheid van een
kamer voor Beringse ouderen.

Weet bovendien dat de prijs die Beringen voor Corsala betaalt
slechts zes euro per inwoner bedraagt. Ter vergelijking: het
nieuwe zwembad kost elke inwoner maar liefst 45 euro per jaar.
Zijn investeringen in dergelijke in het oog springende projecten
misschien veel belangrijker voor deze meerderheid dan de verzorging van onze ouderen?

Meerderheid maakt foute keuzes

De meerderheid maakt door jaren van prijsverhogingen binnen
WZC Corsala een foute beleidskeuze, vindt de N-VA. De stad
moet niet de concurrentie aangaan met privé-woonzorgcentra

Wesley Jeunen, Rene Vosch en Walter Willems
OCMW-raadsleden N-VA Beringen

Wist je dat ...


 N-VA Beringen in februari de bezoekers van de lokale markten en het retailpark Be-Mine
…
trakteerde op een chocolaatje voor Valentijn? We deelden maar liefst 2 400 chocolaatjes uit,
onder het motto: ‘de N-VA heeft een hart voor Beringen’.



 de bestuursleden van N-VA Beringen de afgelopen maanden alle leden een bezoekje
…
brachten? Kreeg jij nog niemand over de vloer, maar wil jij ook graag wat meer weten over
onze lokale werking? Geef dan zeker een seintje aan onze ledenverantwoordelijke via
armand.caubergs@n-va.be.



 ook andere N-VA-afdelingen in de buurt leuke activiteiten organiseren? Zo kan je in Ham tussen de bloesems wandelen op
…
zaterdag 22 april. Info en afspraken kan je verkrijgen via willy.geenen@n-va.be (011 34 36 74) en roger.vaneerdewegh@n-va.be
(0479 65 68 47)



… N-VA Beringen maar al te graag de lokale verenigingen steunt? Laat ons dus weten wanneer jullie eetdag, sportwedstrijd of
optreden 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 nog steeds alle info sturen
naar beringen@n-va.be of ons contacteren via 0479 43 94 63.
Jessie De Weyer,
N-VA Gemeenteraadslid Beringen

www.n-va.be/beringen

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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