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Beringen bruist, de ganse zomer door!
Beste Beringenaar,
De zomer en het zonnetje lachen ons toe. Je kan een spetterende vakantie beleven in onze stad met tal van evenementen en activiteiten. We zijn
ook zeer verheugd met onze nieuwe en gedreven bestuursploeg. 17 geëngageerde Beringenaren kozen ervoor om zich voor het bestuur van onze
partij in te zetten.
We kunnen rekenen op oude getrouwen en zeer ervaren bestuursleden zoals Rene Vosch, Herman Boonen, Julien Kenis, Walter Willems (ook
lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) en Guido Vanoppen. Jong, aanstormend geweld vinden we terug bij Jonas Van Extergem,
Jasper Vanhamel, Wim Tijs, Wouter Vandermeeren (ook voorzitter van de gemeenteraad) en Jessie De Weyer die als de schepen van onder meer
Jeugd en Recreatie al tal van verwezenlijkingen op haar naam heeft staan.
Verder hebben we natuurlijk ook de eerste schepen van de stad Beringen in onze rangen: Werner Janssen. Werner was vanaf het prille begin
actief binnen de N-VA en zet nu voor Beringen onder meer het beleid uit voor de domeinen Economie, Toerisme en Evenementen. Werner kon ook
zijn vrouw, Brigit Vos, overtuigen om onze bestuursploeg te vervoegen. Zo krijgt hij niet enkel thuis, maar ook tijdens onze vergaderingen voldoende tegengas. Daarnaast zetelen gemeenteraadsleden Betty Buijs, Siegfried Van Braband en fractievoorzitter Guido Feyen ook in ons bestuur.
Tot slot wil ik nog mijn rechterhand in dit hele gebeuren bedanken! Esmeralda Meyen, bij menig Beringenaar bekend van de evenementen van
Toerisme Beringen, heeft opnieuw toegezegd om ondervoorzitter van deze prachtige bende te blijven. Tijdens de zomer zullen we op geregelde
momenten een bestuurslid meer persoonlijk voorstellen via onze sociale mediakanalen. Hou die dus zeker in het oog.
Spreek ons zeker ook aan als je ons tegenkomt ‘in den draai’. We zijn steeds bereid om bij te leren en Beringen nog
meer te doen bruisen!
Alvast veel zon, cocktails en plezier gewenst! Tot binnenkort!
Mitchel Vaes
Voorzitter N-VA Beringen

Waar in Beringen?
Weet jij waar in Beringen deze prachtige bloementuin zich
bevindt? Laat het ons weten via mitchel.vaes@outlook.com
en win een lekkere streekproductenkorf!
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Recreatie aan de Paalse Plas en Koersels Kapelleke!
Schepen voor Recreatie Jessie De Weyer zet sterk in op de herwaardering van de recreatiegebieden Paalse Plas en ’t Fonteintje aan
het Koersels Kapelleke. In Paal is een grondige renovatie uitgevoerd aan het fiets- en wandelpad rond de Paalse Plas en ook een groot
gedeelte van de oever is verstevigd.
Voor ‘t Fonteintje en Koersels Kapelleke werkt de stad momenteel samen met
bureau Map Depot aan een nieuw concept voor de toekomst. Daarbij worden
de verschillende faciliteiten, zoals de speeltuin, horeca en natuurbeleving
gebundeld. In tussentijd kan je opnieuw terecht in de pop-up zomerbar.
Zowel in Paal als in Koersel kan je deze zomer ook verkoeling zoeken.
De zwemzone aan de Paalse Plas is elke dag geopend tussen 10 en 20 uur.
In Koersel kan er geplonsd worden in het ondiepe speelwater, zelfs zonder
redders.

N-VA helpt Beverlo opnieuw bruisen!

Dag van de buren
N-VA zet in op een hechte gemeenschap
in Vlaanderen en in Beringen is dat
uiteraard niet anders.
Voor de ‘Dag van de Buren’ tussen 25 en
29 mei organiseerden maar liefst 22
buurten een gezellige bijeenkomst,
waarvoor de stad een feestpakket leverde.
Daarnaast werden heel wat buren als
superbuur in de kijker en bloemetjes
gezet.
Wil jij ook aan de slag in jouw buurt?
Schepen van Participatie en Wijkontwikkeling Jessie De Weyer zet graag
volgende mogelijkheden in de kijker:
• Buurtbudgetten: tot 500 euro voor een
laagdrempelig project in jouw buurt
(www.beringen.be/buurtbudgetten)
• Feestje met de buren? Check
www.beringen.be/
subsidie-buurt-en-wijkfeesten.
• Kinderen veilig laten spelen op straat?
Vraag een speelstraat aan via
www.beringen.be/speelstraten.

beringen@n-va.be

Het centrum van Beverlo opnieuw
levendig maken, vormde voor N-VA
Beringen al een speerpunt tijdens de
verkiezingen in 2018. We hebben dan ook
niet stilgezeten! GD&A Advocaten werd
aangesteld om de stad te begeleiden in de
toekomstige PPS (publiek-private
samenwerking) voor de site van het oud
gemeentehuis. Ook ATLR Architecten is
daarbij betrokken.
Ondertussen proberen we ook met andere
initiatieven Beverlo opnieuw te doen
bruisen. Zo werd op de Kardijk een groot
kunstwerk geschilderd met typische
taferelen van Beverlo én is de speeltuin in
het park uitgebreid met een boekenruilkastje en een spelletjeskast, die
gerealiseerd werd via een buurtbudget.

RUP Zwanenberg
hertekent toegang
industriezone Beringen
Wie in Beringen de afrit van de E313 neemt en richting Industrieweg rijdt, zal de
komende jaren een grote verandering zien op de hoek van Industrieweg, Zwanenbergstraat en Paalsesteenweg. De site wordt immers volledig hertekend in een nieuw
Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) ‘Zwanenberg’.
Bedoeling is om van de site een multifunctioneel complex te maken dat dient als
nieuwe toegangspoort tot Beringen vanaf de E313. Benieuwd naar dat project? Kom
dan zeker naar het participatiemoment rond het nieuwe RUP op dinsdag 6 september
vanaf 19 uur in de trouw- en raadszaal van het Stadhuis.
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Wist je dat …
… met schepen van Jeugd Jessie De Weyer het traject werd ingezet om van
Beringen een ‘Kindvriendelijke Stad’ te maken? Dat label wordt toegekend aan
gemeentes die in alle beleidsdomeinen inzetten op het volwaardig betrekken
van kinderen en jongeren. We duimen alvast dat we in november het label
behalen!
… de nieuwe mascotte de figuur van een vrolijke beer is, samen met de slogan
‘Beresterk Beringen’?
… dat het JAC (jongerenadviescentrum) het afgelopen jaar 211 jongeren
een luisterend oor kon bieden?
… in totaal al 1.340 jongeren de Overkop-werking bezochten? Op die leuke plek op Lutgart
kan je terecht voor vrijetijdsbeleving én hulpvragen.

Altijd wat te beleven in Beringen!
De afgelopen maanden vonden weer heel wat kermissen plaats,
kon je genieten van Beringen Spring(t), Beringen Beach,
Koersel Carrousel en de aankomst van de Baloise Belgium
Tour. Ook tijdens de zomermaanden zit je in Beringen goed.
Schepen voor Toerisme en Evenementen Werner Janssen
brengt graag wat vaste waardes onder de aandacht:
• In Beverlo vinden opnieuw de Parkies concerten plaats.
Zeven zomerse donderdagavonden met een gratis topartiest.
• Paal staat van 5 tot 7 augustus weer op Stelten
(www.paalopstelten.be)
• Halfoogstfeesten in Beverlo op zaterdag 13 en zondag 14
augustus. Gezellige terrassen in het park, een
proevertjesmarkt, kermis en leuke muziek gegarandeerd.
• 11 september is het Mijnhappening. Ontdek heel wat
ambachten, de multiculturele markt en het nieuwe project
‘be-MINE PIT’.
• Naast al die evenementen kan je in Beringen ook heerlijk
fietsen. Het fietsroutenetwerk leidt je naar al de leuke plekjes
in onze stad. Wandel je liever? Ga dan zeker langs bij Toerisme
Beringen! Daar kan je een brochure uithalen waarin de
mooiste wandelingen en fietsroutes worden toegelicht.

Handelszaken in
kerngebieden
ondersteunen
Een sterke stad vereist een sterke en
florerende handel, ook in de deelkernen. Schepen voor Ondernemen
Werner Janssen ijvert ervoor dat
handelszaken een optimale
ondersteuning krijgen wanneer zij
kernversterkend te werk gaan.
Handelaars in kerngebieden van de deelgemeentes kunnen een
subsidie aanvragen:
• wanneer ze verhuizen van buiten het afgebakende
winkelgebied naar binnen een kern;
• wanneer ze de gevel van hun pand renoveren;
• wanneer ze aanpassingen doorvoeren voor wonen of werken
boven of achter de winkels;
• wanneer ze een aantal handelspanden samenvoegen.
Extra subsidie voor starters in Beringen-centrum
Specifiek voor Beringen-centrum kan ook een subsidie als
startende handelaar worden aangevraagd. Je krijgt dan een
tussenkomst voor de inrichting en uitstraling van het handelspand om zo tot een grotere aantrekkingskracht van het stedelijke
centrum te komen. De subsidie werd verlengd tot december 2022
in afwachting van de nieuwe detailhandelsvisie. Meer info op
www.beringen.be/subsidie-startende.
Om het evenwicht tussen pop-up horeca en reguliere horeca te
bewaken, werd dit jaar een horeca pop-up reglement ingevoerd.
Zie www.beringen.be/pop-up-horeca voor meer info.

www.n-va.be/beringen

Rode recepten maken rode cijfers
Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering
zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien
hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie

“Zonder de federale overheid
als kredietwaardige buffer was
het Waals Gewest bankroet.
Dat is een trieste balans na
41 jaar Waalse gewestvorming,
waarvan er 35 onder de

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke

verantwoordelijkheid van een

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer

PS-regeringsleider vielen.”

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.
De Morgen, 28/05/2022

De voorstellen van de N-VA

Werk maken van werk!
Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze
welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan
het werk. En dat werk moet lonen.
De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA
gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro
netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten.

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:
wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die
handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken
we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van
een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen.

Frieda Gijbels
Kamerlid

Steven Vandeput
Vlaams Parlementslid

