Kostprijs Offerfeest hoger dan verwacht p.2

Investeer voldoende in Club 18! p.3

BERINGEN

beringen@n-va.be I

www.n-va.be/beringen I jaargang 2016 • nr. 3 • oktober

V.U.: JESSIE DE WEYER, OUDE BAAN 216, 3583 PAAL-BERINGEN

Nieuw snelheidsplan in Beringen

Lagere maximumsnelheid is niet de juiste aanpak
Stad Beringen werkt aan een nieuw snelheidsplan. Op verbindingswegen tussen de woonkernen wordt de rijsnelheid 70 km per uur.
Al deze wegen worden (op termijn) ook voorzien van een (liefst
vrijliggend) fietspad. In alle andere straten wordt de snelheid
beperkt tot 50 km per uur en geldt voorrang van rechts. Alleen door
plaatselijke omstandigheden en om veiligheidsredenen zal
men afwijken van deze regels. Op zich een mooi plan, vindt
N-VA Beringen, maar het is niet de juiste aanpak van het probleem.
Hardleerse bestuurders zijn het
kernprobleem

Op verschillende (sluip)wegen waar nu
een beperking van 70 km per uur van
toepassing is, wordt veel te snel gereden.
Door hier een verkeersbord van 50 km
per uur te plaatsen, hoopt de stad dat
automobilisten automatisch minder snel
zullen rijden. Dit is een foute redenering
volgens de N-VA. Het overgrote deel van
de automobilisten houdt zich immers al
aan de snelheidsregels.
Het zijn altijd dezelfde hardleerse bestuurders die consequent de regels aan hun laars
lappen en met overdreven of onaangepaste
snelheid rijden. Zij weten dat de pakkans
zeer klein is. Voor de snelheidscontroles
in Beringen, Ham en Tessenderlo samen
beschikken onze politiediensten over één
auto die is uitgerust met radarcontrole. Dit
is ruim onvoldoende.

Meer snelheidscontroles nodig

Eerder dan een algemene snelheidsverlaging vraagt N-VA Beringen daarom
een intensieve en doorgedreven snelheidscontrole om de wegpiraten een halt toe te
roepen. Het kan toch niet de bedoeling
zijn om voor iedereen de verkeersstroom
te vertragen in de hoop dat de kleine
groep misbruikers zich ditmaal wel aan
de regels zal houden?
De N-VA staat voor een harde aanpak
van de snelheidsovertredingen. Eerder
dan een algemene maatregel voor alle
inwoners vragen wij om de plaatselijke
knelpunten en veiligheidsproblemen
apart te evalueren.
De absolute prioriteit is voor ons een
drastische verhoging van de snelheidscontroles met een substantiële verhoging
van de pakkans.

Was onze quiz een succes?

ICH DOECHT ‘T WEL!
Op zaterdagavond 17 september vond al voor de derde maal de Ich doecht ’t-quiz van
N-VA Beringen plaats. In een nagenoeg uitverkochte zaal worstelden de 23 ploegen zich
door vragen over allerlei onderwerpen. De hoofdprijs, een diner voor vijf personen ter
waarde van 175 euro in het Groene Genoegen, werd gewonnen door quizploeg Limburg
Connection. FC De Jul en Plus Mien vervolledigden de top drie, N-VA Beringen bedankt
alle deelnemers en kijkt alweer uit naar een volgende editie!

“De rotte appels moeten
eruit om het verkeer in
Beringen aangenamer,
vlotter en veiliger te
maken”.
Edgard Aerts, gemeenteraadslid
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Club 18

Kostprijs Offerfeest hoger dan verwacht

Jongeren in Beringen verdienen goede accomodatie
Eind vorig jaar werd beslist dat Jeugdhuis Club 18
een nieuwe locatie krijgt in de vroegere gebouwen
van Kind & Gezin in het park van OC De Buiting.
Maar voor het zover is, zijn er aan dat gebouw nog
heel wat werken nodig. De stad Beringen heeft
besloten om te investeren in Club 18, maar volgens
N-VA Beringen zijn deze investeringen maar beperkt
gezien de noden van het gebouw.

Hoewel de exacte kostprijs voor de stad nog niet bekend is, staat nu al vast dat het Offerfeest u erg veel geld kost.

In tegenstelling tot vorig jaar was het Offerfeest – en meer bepaald de tijdelijke slachtvloer – minder aanwezig
in de pers. De belangstelling voor de tijdelijke slachtvloer blijft trouwens ook uit binnen de moslimgemeenschap.
En dat drijft de kostprijs voor de belastingbetaler op.
Enkele dagen voor het Offerfeest werd al duidelijk dat de vraag
naar slachtbrieven de voorspelling niet bereikte. In totaal zijn
dit jaar 420 schapen geslacht, terwijl men op voorhand uitging
van 866 schapen. Vooral in de buurgemeenten blijft de interesse
sterk achterwege. Hoewel de kosten verdeeld worden over de
verschillende deelnemende gemeenten, heeft deze evolutie voor
Beringen negatieve gevolgen.

Offerfeest kost tot 30 000 euro meer dan geschat

Door de tegenvallende verkoop van slachtbrieven in de
omringende gemeenten zou dit wel eens kunnen oplopen tot
50 à 60 procent. Ruw geschat zal de stad dus tussen de
45 000 euro en 54 000 euro moeten betalen. Dit is 21 000 euro
tot 30 000 euro meer dan oorspronkelijk geschat. Volgens de
N-VA zou deze kostprijs volledig ten laste van de gebruikers
moeten zijn! Met dit geld kan je bijvoorbeeld gemakkelijk een
schepenmandaat bekostigen.

Hoewel het Offerfeest inmiddels al enkele weken gepasseerd is,
werd de uiteindelijke kostprijs nog niet vrijgegeven. De coalitie
van sp.a, CD&V en Open Vld had een voorlopige kostprijs van
60 000 euro voorzien. In dit bedrag werd nog geen rekening
gehouden met de uren van de werkmannen van Stad Beringen.
Deze kosten liepen in 2015 op tot bijna 29 000 euro. Het aandeel
voor Beringen in de totale kosten voor het slachthuis zou volgens
de prognose bijna 26,5 procent bedragen.

N-VA keurt
politieke strijd
op Berings
grondgebied af

Eind juli keek ook N-VA Beringen met
lede ogen naar de nachtelijke protesten
in Beringen-Mijn na de poging tot
staatsgreep in Turkije. De protestmarsen
resulteerden in nachtlawaai, verstoring
van de openbare orde, materiële schade
en vooral tot heel wat onbehagen bij het
overgrote deel van de Beringenaren. Wij
betreuren natuurlijk de verstoring van
de democratische orde in Turkije, maar
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Maar het feit dat de jongeren nog steeds een hechte groep zijn,
ondanks het feit dat ze al geruime tijd geen locatie hebben,
toont wel degelijk hun engagement! Meer nog, ze zamelden
ondertussen ook zelf geld in door te helpen op evenementen zoals
Sunset Palatza en een spaghettidag te organiseren.
Net voor de vakantie werd het budget voor het nieuwe lokaal van
Club 9, het jeugdhuis in Koersel, nog aanzienlijk verhoogd. N-VA
Beringen begrijpt dat niet dezelfde investering gemaakt kan
worden voor Club 18, maar blijft bij het stadsbestuur aandringen
om toch ook de belangrijke kosten van zowel thermische als
akoestische isolatie te dragen, zodat Club 18 een goede nieuwe
start kan nemen.

 e stad moet voldoende investeren in de nieuwe jeugdlokalen
D
van Club 18.

Jessie De Weyer en Siegfried Van Braband
Gemeenteraadsleden N-VA Beringen

Verkoop gronden Wielewaalstraat

Komt groene hart van de gemeente in gevaar?
Werner Janssen en Tijs Lemmens
Gemeenteraadsleden N-VA Beringen

Turkse rellen Beringen-Mijn

Eind vorig jaar kaartten wij daarom de situatie al eens aan maar
de stad neemt een afwachtende houding aan. De meerderheid
wil geen extra middelen voorzien voordat het engagement van de
jongeren duidelijk is. Dat viel destijds te begrijpen.

het projecteren van deze Turkse politieke
strijd naar het Beringse grondgebied
keuren wij ten stelligste af.
Onze gemeente is een zeventigtal
nationaliteiten rijk, waaronder Turken,
Marokkanen, Italianen, Polen en
Chinezen. Het koesteren van nationale
gevoelens ten opzichte van het land van
herkomst is begrijpelijk en zelfs nobel,
maar de loyaliteit en respect naar de
Vlaamse leefvormen toe moeten daarop
primeren.

Het is een understatement dat het goed
leven en werken is in Vlaanderen.
Er is zelfs ruimte voor eigenheid en
voor een breed debat. Deze ingrediënten
zijn immers nodig om een homogene
gemeenschap te vormen. Net daarom is
het zo belangrijk dat iedereen, ongeacht
de nationaliteit, de hier geldende leefregels
met woord en daad onderschrijft.
Wie dat niet doet, moet volgens de N-VA
de gevolgen daarvan dragen.

Iedereen, ongeacht de nationaliteit,
moet de hier geldende leefregels
met woord en daad onderschrijven.
Gosha Rosinska-Peeters, voorzitter N-VA Beringen

Op 14 september 2015 keurde de gemeenteraad, meerderheid tegen oppositie, de verkoopovereenkomst tussen Stad Beringen en NV Idylia
goed voor de aankoop van de projectgrond in
de Wielewaalstraat. De stad zou 1 miljoen euro
ontvangen om op deze gronden in ‘groen’ Koersels
Kapelleke woningen te laten bouwen. De N-VA stelt
zich de vraag of die plannen wel verstandig zijn.
Aangezien de gronden binnen
een beschermd vogelgebied
liggen, krijgt het project
enkel een vergunning als
er voldoende maatregelen
tegenover staan om de
natuurbalans in evenwicht
te houden, de impact te
beperken en de natuurdoelen
versterken. Dit houdt in dat
de perceeldiepte beperkt
wordt en dat tuinen best niet
afgebakend worden door
hekken of hagen. Bovendien

zal men onderzoeken of
bospercelen van de stad naar
natuurbos omgezet kunnen
worden en of de biotopen van
de naastliggende terreinen
verbeterd kunnen worden.
Los van de engagementen
van de stad blijft een
boscompensatie (in natura)
verschuldigd door de koper.
Hij zal hiervoor ook een
akkoord met het Agentschap
Natuur en Bos (ANB) moeten

bereiken. Ook de stad heeft
nog geen formeel akkoord met
ANB.
Men kan zich ondertussen
de vraag stellen of het wel zo
verstandig was om zonder
de hierboven beschreven
‘passende beoordeling’ deze
verkoopovereenkomst te
sluiten? Als je weet dat voor
de boscompensatie de stad
opnieuw bijna 100 000 euro
zal moeten ophoesten dan

is dit een zeer zuur en lang
verhaal aan het worden.
Er zijn meer dan genoeg
woonuitbreidingsgebieden
in Groot-Beringen. Deze
grond in het ‘groene hart’ van
Beringen ten gelde maken,
blijft volgens de N-VA dan
ook nog steeds een foute
beslissing!
Werner Janssen
Fractieleider N-VA Beringen
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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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