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N-VA Beringen wenst
u een fijn 2018!

Beste
Beringenaar
Het kalenderjaar loopt stilaan op zijn
einde. Wij blikken tevreden terug op het
door onze gemeente- en OCMW-raadsleden verrichte werk. Zowel naar de
realisaties van het voorbije jaar als naar
die uit de gehele bestuursperiode. Oppositie voeren is geen makkelijke taak,
maar onze raadsleden doen hun job
prima. Door stevig en steeds constructief oppositie te voeren en de meerderheid geregeld op de vingers te tikken,
waakten zij steeds over uw belangen.
De fractie heeft inmiddels heel wat
politieke watertjes doorzwommen en is
nu klaar om de opgedane dossierkennis om te zetten in de praktijk.
Wij kunnen en willen er namelijk niet
omheen: de verkiezingsgeest is uit de
fles. Met uw steun, beste Beringenaar,
kunnen wij op 14 oktober 2018 al onze
inspanningen verzilveren door een beter bestuur voor Beringen op poten te
zetten. Maar tot deze nieuwjaarswensen uitkomen, werken wij verder met
twee voeten stevig op de grond.
En zoals de periode van het jaar het
voorschrijft wens ik u, namens al onze
mandatarissen en het bestuur van
N-VA Beringen, prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig en gezond
2018!
Gosha Rosinska-Peeters
Afdelingsvoorzitter

familie
N-VA Beringen wenst u en uw
fijne feestdagen toe!
Ich doecht ‘t-quiz opnieuw groot succes
Op vrijdagavond 10 november vond al voor de vierde
maal de ‘Ich doecht ’t-quiz’
van N-VA Beringen plaats.
Omdat de quiz dit jaar
verhuisde naar een nieuwe locatie, de Parochiezaal in Paal,
konden maar liefst 35 ploegen
deelnemen. Zij worstelden zich
door heel wat (helaas vaak
wat te moeilijke) vragen over
allerlei onderwerpen.
Gelukkig mocht op basis van
de rangschikking elke ploeg
op het einde een prijs kiezen
uit de rijkelijk gevulde prijzentafel. De quiz werd gewonnen
door de Limburgse Connectie. Happy Ending en STML
vervolledigden het podium.
N-VA Beringen bedankt alle
deelnemers én sponsors en kijkt
al weer uit naar een volgende
(iets eenvoudigere) editie!

J essie De Weyer
Gemeenteraadslid
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N-VA Beringen wenst
u een prettige Kerst!

Terug vlot door Beringen
Aanschuiven op de Paalsesteenweg of de Koolmijnlaan? Dat klikt u wellicht bekend in de oren. Deze
files zijn niet nieuw en hebben als gevolg dat er heel
wat sluipverkeer over de parallelwegen rijdt.
De N-VA-fractie heeft deze problematiek dan ook
meermaals aangekaart in de gemeenteraad. Maar
telkens werden onze vraag om een plan uit te
werken verworpen.
De fiets nemen is ook niet altijd een goed alternatief. Heel wat
fietspaden liggen er immers zeer slecht bij. Elk voorstel om dit
aan te pakken werd weggestemd. Elke dag wordt het nochtans
duidelijker dat de mobiliteit in Beringen nood heeft aan een plan
voor de toekomst.
N-VA wil daarom werken aan een algemeen mobiliteitsplan
dat oplossingen heeft voor de fietspaden van vandaag en files
van morgen. Een plan dat ons wegennet voorbereidt op de
toekomst. De groei van onze stad alsook de ontwikkelingen op
onder andere Be-Mine zullen onze mobiliteit alleen maar verder

 et een mobiliteitsplan bieden we een oplossing voor
M
de fietspaden van vandaag en de files van morgen.
onder druk zetten. Als we wachten om
de problemen aan te pakken als ze zich
voordoen, dan komen we hopeloos te
laat. We moeten nú handelen!
T ijs Lemmens
Gemeenteraadslid

Beringen ondersteunt de European Disability Card
Zoals u in ons vorige huis-aan-huisblad kon lezen,
stelde onze fractie tijdens de gemeenteraad van juni
2017 voor om Beringen te laten aansluiten bij het
initiatief van de European Disability Card. De bevoegde schepen liet toen weten dit te onderzoeken.
Tegen het jaareinde zou een beslissing genomen worden. Tijdens de gemeenteraad van november vroeg
de N-VA-fractie alvast een stand van zaken.
De afgelopen maanden hebben de bevoegde adviesraad en de
vrijetijdsdiensten de mogelijkheden van de introductie van de
European Disability Card besproken. Tijdens dit overleg is duidelijk geworden dat de betrokken diensten al heel wat initiatieven op het vlak van toegankelijkheid nemen. Het komt er op aan
om deze te bundelen en nog beter bekend te maken.
In een volgende fase zal in overleg met de vrijetijdsdiensten
nagegaan worden welke mogelijkheden er zijn om het aanbod
binnen de sector nog uit te breiden. Beringen zal zich voor het
jaareinde aanmelden als participerende gemeente in de European Disability Card bij de FOD Sociale Zekerheid. Uiteraard is

 eringen zal zich aanmelden als participerende gemeente.
B
N-VA bewijst hiermee eens te meer dat oppositiewerk ook
kan leiden tot resultaten.
onze N-VA-fractie tevreden, het bewijst
eens te meer dat oppositiewerk kan
leiden tot resultaten!

 erner Janssen
W
Gemeenteraadslid
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N-VA levert goed werk in OCMW-raad
Sinds het begin van de legislatuur heeft
onze fractie ingezet op een constructieve
oppositie. Met inhoudelijk sterke voorstellen tracht onze afdeling zaken in beweging
te zetten. Ook binnen de OCMW-raad blijkt
deze inzet vruchten af te werpen. Kortom,
ook vanuit de oppositie probeert onze afdeling de verandering volop te doen werken.

Steun voor zelfstandigen
Een initiatief dat drie jaar geleden door onze OCMW-fractie op de
agenda werd geplaatst, was een samenwerking met de vzw Dyzo.
Deze vzw ondersteunt zelfstandigen met financiële moeilijkheden
bij de problemen die zij daarbij ondervinden. Nu de meerderheid
vorig jaar eindelijk besloot dit initiatief te omarmen, werden al 23
Beringse zelfstandigen vooruit geholpen bij de vragen die zij bij hun
situatie hebben.

Gezonde maaltijd voor iedereen
Raadslid Walter Willems bracht in november een toegevoegd punt
voor de deelname van het OCMW aan een project waarbij kansarmere burgers de kans krijgen om aan een voordelig tarief gezonde
voeding aan te kopen bij een bekende supermarktketen. Onze fractie stelde daarbij tevreden vast dat de diensten met hetzelfde idee
speelden en reeds stappen aan het zetten waren om dit mogelijk te
maken.

Strijd tegen sociale fraude
Op vraag van raadslid Wesley Jeunen werd een procedure voorzien
voor het melden van sociale fraude zoals
zwartwerk. Op die manier worden fraudeurs
uit het systeem gehaald en komen de middelen terecht bij de burgers die het écht nodig
hebben.
 esley Jeunen
W
OCMW-raadslid

Meer weten over N-VA Beringen?
N-VA Beringen

@NVABeringen

www.n-va.be/beringen
www.n-va.be/beringen

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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