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N-VA Beringen zet buurtzorg op agenda OCMW-raad
N-VA Beringen opende op de OCMW-raad van september het debat over buurtzorg. We pleitten immers
voor een ‘buurtzorgregisseur’ in Beringen, die bekijkt welke behoeftes er zijn in een buurt, tracht oplossingen te vinden en zorgt voor de verbinding van het zorgnetwerk in de buurt.
Het buurtzorgconcept gaat ervan uit dat
mensen liefst van al in hun eigen omgeving
verzorgd wensen te worden. Wie wil immers
zijn eigen huis of buurt achterlaten als hij of
zij zorg nodig heeft? Maar bij verzorging in
eigen buurt komen ook heel wat problemen
kijken. Vaak vinden mensen niet de weg naar
de juiste zorg en ondersteuning. Daarin kan
een buurtzorgregisseur of -coördinator een
belangrijke rol spelen. Hij doet dit door aanwezig te zijn in de buurt en in het Beringse
zorgnetwerk.

Buurtzorgregisseur wijst de weg

“Enerzijds woonzorgcentra voor zwaar
zorgbehoevenden en anderzijds een uitgebreid zorgaanbod in de eigen buurt voor
personen die minder zorgen nodig hebben: zo
ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit”,
zegt raadslid Wesley Jeunen, “In het comité

ouderenzorg hoor ik regelmatig verhalen van
ouderen die slecht te been zijn en hierdoor
moeilijk de auto of de bus kunnen gebruiken.
De coördinator kan hen de weg wijzen naar
de mindermobielecentrale van het OCMW.”
Ook buiten de ouderenzorg kan de buurtzorgregisseur een belangrijke rol spelen, weet
raadslid Walter Willems: “Binnen het comité
voor de sociale dienst zie je mensen die nood
hebben aan zorg maar niet op de juiste plaats
terechtkomen. Wie na bijvoorbeeld een
ongeval plots met een zorgbehoevend kind
geconfronteerd wordt, heeft snel de juiste
begeleiding en ondersteuning nodig.”
De meerderheidspartijen staan open voor dit
N-VA-voorstel. Zij zullen het idee meenemen
in de bredere context van eerstelijnszorg.
Onze fractie volgt dit uiteraard op.

Wesley Jeunen
OCMW-raadslid N-VA Beringen

 alter Willems,
W
OCMW-raadslid N-VA Beringen

Zomerdrink: bedankt dat u er was!
Op zaterdag 19 augustus trakteerden wij onze Beringse leden op een drankje in de Koerselse brouwerij Remise 56. Bij een hapje en
een drankje werden er lustig vakantie-indrukken uitgewisseld. Maar zomer of geen zomer, politiek kent geen rust. Bij de fameuze
tripel werden er dan ook vlot oplossingen aangereikt voor lokale discussiepunten. Wij danken nogmaals alle genodigden voor hun
aanwezigheid!

Gosha Rosinska-Peeters,
voorzitter N-VA Beringen
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Regen zorgt voor grote
overlast bij burgers
Op 30 augustus trok er een zware regenbui over
Beringen. Heel wat straten liepen onder, met de
nodige overlast voor de omwonenden. Zij trokken
aan de alarmbel. Op de gemeenteraad van september
kaartte de N-VA deze problematiek dan ook aan.
De meerderheid verwees ons naar de Vlaamse Milieumaatschappij, die medeverantwoordelijk is voor het rioleringsnetwerk
in Beringen. Een doorlooptijd van een klachtendossier voor
wateroverlast is gemiddeld negen jaar. Al die tijd blijven de burgers met hun problemen zitten. Burgers horen niet tot aan hun
knieën in het water te staan. Voor de N-VA moet de behandelingstermijn van een dossier veel korter zijn.

Onderhoud fietspaden moet
prioriteit zijn
Er bereikten ons ook klachten over de staat van
de fietspaden in Beringen. Die zijn vaak heel
oncomfortabel om over te rijden. Hierdoor gaan
fietsers op de rijweg rijden of krijgen we meldingen van valpartijen. De huidige meerderheid
heeft echter geen budget vrijgemaakt deze legislatuur om onze fietspaden deftig aan te pakken.
De N-VA ontkent niet dat er enkele fietspaden
heraa ngelegd en hersteld werden. Maar volgens
ons kan het beter, moet het beter. Wij pleiten dan
ook voor een onderhoud- en beheerplan, nog voor
het einde van deze bestuursperiode. Het kan voor
ons niet dat de huidige meerderheid deze problematiek doorschuift naar de volgende bestuursploeg.
Er wordt vaak gezegd dat burgers het vertrouwen
in politici verliezen.
Burgers ondervinden
namelijk veel hinder van zaken zoals
gebrekkige fietspaden
en wateroverlast,
maar krijgen het
gevoel dat ze niet gehoord worden. Tegen
Tijs Lemmens,
hen zeggen we: wij
gemeenteraadslid
hebben je gehoord!
N-VA Beringen

Sluikstorten hoort niet thuis in Beringen
Op de gemeenteraad van september kaartte onze fractie het steeds wederkerende sluikstorten aan. Tijdens fiets- of wandeltochtjes in de natuur of
langs onze wegen kan je daar vaak niet naast kijken.
Natuurlijk ligt de eerste
verantwoordelijkheid niet
bij het bestuur. Het is de
plicht van elke burger
om zijn of haar vuilnis te
deponeren op de plaatsen
die daarvoor voorzien
zijn: de eigen vuilbak,
het containerpark of de
openbare vuilbakken. Het
bestuur heeft echter wél
Jong N-VA Beringen droeg alvast haar steentje
de verantwoordelijkheid
bij aan propere bermen in Beringen.
om sluikstorten aan te
pakken, de verantwoordelijken op te sporen en hen de rekening te sturen. Gevallen van sluikstorten die worden doorgegeven moeten ook tijdig opgeruimd
worden: een verontreinigde plaats trekt immers meer vuil aan!

Jong N-VA geeft het goede voorbeeld

Jong N-VA Beringen probeert het goede voorbeeld te geven en deed in het verleden meermaals
mee aan de zwerfvuilactie van Limburg.net. In
het kader van die actie kunnen verenigingen en
scholen zich aanmelden om een specifiek traject
op te ruimen. Zo werden al heel wat kilo’s zwerfvuil ingezameld. We roepen dan ook iedereen op
om zijn of haar steentje bij te dragen aan propere
bermen!

Jessie De Weyer,
gemeenteraadslid
N-VA Beringen
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European Disability Card

Recht op gunstige tarieven voor personen met handicap
N-VA-raadslid Werner Janssen vroeg aan de stad Beringen om zich aan te sluiten bij het initiatief van de
European Disability Card. Dat is een kaart voor personen met een beperking, die geldt als bewijsstuk van
hun erkenning als persoon met een handicap. De kaart geeft hen recht op voordelige tarieven bij cultuur-,
sport- en vrijetijdsactiviteiten.
“De European Disability Card werd in België ingevoerd dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen die het
integratiebeleid voor personen met een handicap coördineren. De kaart kwam er op vraag van personen met een beperking en de
verenigingen die hen vertegenwoordigen”, zegt Werner Janssen.
In de eerste plaats wil de kaart de toegankelijkheid tot deelname aan sport, cultuur en vrijetijdsbesteding
bevorderen. Zonder discussie aan loketten kunnen personen met een handicap dan genieten van
voordelige tarieven in onder meer musea, theaters of sportevenementen. In de toekomst is het de
bedoeling dat ook andere beleidsdomeinen het gebruik van de kaart introduceren.
De meerderheid vond het voorstel om aan te sluiten bij de European Disability Card geen slechte
suggestie en wil de andersvalideraad betrekken in dit verhaal. De N-VA volgt dit dossier verder op.
We geven u binnenkort een nieuwe stand van zaken.

Werner Janssen,
gemeenteraadslid
N-VA Beringen

OCMW-fractie bezorgd om veiligheid personeel
De OCMW-fractie van de N-VA heeft een aantal ernstige vragen over de veiligheid van het personeel, in het
bijzonder de maatschappelijk assistenten. Vlaanderen werd immers de voorbije maanden opgeschrikt door
een aantal gevallen van agressie tegen het onthaalpersoneel. Zo waren er incidenten bij het OCMW van
Sint-Truiden en Houthalen-Helchteren. Bij het ACV in Diest viel er zelfs een dodelijk slachtoffer te betreuren.
“De maatschappelijk assistentes en het onthaalpersoneel vormen
het gezicht van het OCMW”, zegt fractieleider René Vosch. “Zij
hebben niet altijd een leuke boodschap voor het cliënteel. Wij
wilden dan ook graag weten welke stappen gezet worden om hun
veiligheid te garanderen.”
Het antwoord dat we op de OCMW-raad kregen, stelde ons gerust. Bij de ontwikkeling van het nieuwe onthaal werd bijzondere

aandacht besteed aan de veiligheid
van de medewerkers. Het werken
met afspraken stelt de assistent in
staat op voorhand in te schatten
wie zij zal ontvangen en welke risicofactor dit inhoudt. Ook binnen
het toekomstige nieuwe stadhuis
zal dit het geval zijn.

René Vosch,
gemeenteraadslid
N-VA Beringen

Welke suggestie heeft u voor Beringen?
Wist je dat N-VA Beringen momenteel al volop werkt aan haar kiesprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar? In diverse
werkgroepen komen bestuursleden, gemeenteraadsleden en OCWM-raadsleden samen om na te denken over thema’s zoals veiligheid, lokale economie
en ruimtelijke ordening. Natuurlijk staan wij ook open voor suggesties. Wij
willen ons oor te luisteren leggen bij de Beringse burger. Heeft u suggesties,
goede ideeën of voorbeelden van problemen die aangepakt moeten worden
in Beringen? Vul dan het onderstaande strookje in en bezorg het in Zandstraat 60, 3582 Koersel. Of stuur gewoon een mailtje naar werner.janssen@n-va.be.

Naam



Adres

Contactgegevens
Dit is mijn suggestie / probleem voor N-VA Beringen:

www.n-va.be/beringen

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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