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Nieuwjaarsreceptie voor
elke Beringenaar

In 2019 vond de eerste nieuwjaarsreceptie plaats voor alle inwoners, op het
Kerkplein in Koersel. In 2020 moesten
we het omwille van corona zonder
nieuwjaarsreceptie doen.
Het is voorlopig nog even koffiedik
kijken met de huidige coronacijfers,
maar in 2022 willen we toch graag
opnieuw samen met jullie klinken op
het nieuwe jaar. We spreken af op 9
januari aan het pas heraangelegde
marktplein van Beringen-Centrum voor
de nieuwjaarsdrink. Wij hopen jullie daar
zeker te ontmoeten.

www.n-va.be/beringen

N-VA Beringen

be-MINE on-ICE
Van 15 december tot en
met 9 januari kan je komen
schaatsen op be-MINE. Op
het evenementenplein wordt
een overdekte schaatsbaan
van 300 m² opgebouwd.
Schaatsplezier verzekerd! In de
gezellige winterbar kan je met
een lekker drankje of hapje
opwarmen. En als je houdt van
een feestje, noteer dan alvast
volgende data in jouw agenda:
• 17/12 : optreden We Two
• 26/12 : The Party Table Band

Je raadt het al: alles onder voorwaarden …

Nieuwjaarsduik Paalse Plas
Hou jij van een ijskoude duik? Of kom je liever gewoon kijken naar al die
ijsberen? Dan moet je op zaterdag 8 januari vanaf 13 uur zeker aan de Paalse
Plas zijn.

Nieuw bestuur Jong N-VA
Jong N-VA koos onlangs een nieuw
bestuur. Jasper Vanhamel (links boven)
blijft voorzitter. Nieuw in het bestuur:
Jonas Van Extergem (secretaris), Lotte
Meyen (penningmeester), Mitchel Vaes
en Silke Vandendenwijngaert (bestuur).

Om 14 uur start de
gezamenlijke opwarming
voor de liefhebbers van
het ijskoude water. En
nagenieten kan je dankzij
het Fietscafé Surplas. De
uitbaters voorzien allerlei
versnaperingen en lekkere
drankjes en een liveband
zorgt voor de muzikale
toets.

Drie jaar stadsbestuur met N-VA: een stand van zaken
Het Beringse stadsbestuur stelde in 2019 bij de aanvang van de nieuwe bestuursploeg haar ambitieus bestuursplan voor. Een investeringsplan van maar liefst 105 miljoen euro, dat verbindt, doet groeien, kansen geeft en kansen grijpt. We zijn nu halverwege, dus
is het tijd voor een tussentijdse balans. N-VA Beringen blikt tevreden terug op de voorbije drie jaren. Veel van de realisaties kwamen
dan ook rechtstreeks uit haar verkiezingsprogramma. We mogen dus gerust stellen dat N-VA Beringen haar stempel heeft gedrukt op
het beleid en zich de volgende drie jaren zal blijven inzetten om het verschil te maken.

Heel wat van de aangekondigde acties zijn reeds uitgevoerd of staan de komende
maanden in de steigers.
Het mag niet verbazen dat veiligheid als een van de eerste prioriteiten naar voor
werd geschoven. Zo kreeg de Beringse politiezone een uitgebreid netwerk van 5
verplaatsbare en 34 vaste camera’s en voorzagen we tien procent meer personeel.
Kortom, meer blauw op straat om de drugsproblemen en overlastfenomenen
van verkeersonveiligheid, inbraken en huiselijk geweld beter aan te pakken.
Ook de jeugdorganisaties en jeugdbewegingen ontvangen voortaan subsidies
om veiligheidsmateriaal zoals camera’s aan te kopen.

De ambitie om van Beringen een toeristische stad met een bruisend
handelscentrum te maken krijgt ook steeds meer vorm. Ondanks het
vertragend effect en de nadelige gevolgen van de alom gekende pandemie,
hebben de Nieuwjaarsdrink voor alle Beringenaren, de Parkies concerten,
de Belgium Baloise Tour en de Ethias Cross meer leven gebracht in de stad.
De reeds bestaande evenementen zoals Paal op Stelten, de Mijnhappening,
Koersel Kerst en de Halfoogstfeesten werden in een nieuw kleedje gestopt.
Voor Beringen-Centrum wordt een nieuw evenement uitgewerkt.

Nu de heraanleg van het marktplein, de omliggende straten en de bouw van het
nieuw stadhuis een feit zijn, is de nieuwe dynamiek in Beringen-Centrum duidelijk
tastbaar. Alle handelaars en horecagelegenheden zijn gemakkelijk bereikbaar, zowel
te voet als met de fiets en de wagen. De burger herontdekt het hart van onze stad en
het economisch leven krijgt de broodnodige boost. Ook wat de deelgemeenten betreft
worden er inspanningen gedaan om de handelskernen meer zuurstof te geven. Zo werd
er dit najaar 40.000 euro uitgetrokken om middenstandsorganisaties op te starten of te
versterken in Koersel, Paal, Beverlo en Beringen-Mijn.
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Afgelopen zomer werd de vernieuwde
Lutgartsite officieel ingehuldigd. Met
de recent aangelegde groenvakken
en de nieuw uitgebroken toegangspoort langs de Brouwersstraat is de
transformatie van het leegstaande
scholencomplex tot de innovatieve en
creatieve hotspot compleet.

Naast de creatieve ondernemers is Lutgart sinds kort ook de thuishaven voor jongeren. Met de komst van JAC, het OverKophuis en
de twee outreachende jongerenwerkers van Arktos bouwde stad
Beringen hier een sterke tiener- en jongerenwerking uit. Nog een
belangrijke stap om van Beringen een kindvriendelijke stad te
maken is de heraanleg van de speeltuin in het park van Beverlo,
compleet met een waterspelelement. In de buurt van de Vaalvijverstraat komt er binnenkort ook een vernieuwde speeltuin. De
jongeren kregen ook een gloednieuw skatepark en de kleurrijke
speelmobiel trekt sinds bijna twee jaar door de wijken!

Na meer dan anderhalf jaar intensieve
verbouwings- en uitbreidingswerken
opende de Beringse bibliotheek dit
najaar feestelijk haar deuren. Naast de
bibliotheek en het nieuwe stadhuis,
is de nieuwe COR het derde stedelijke
en publiek toegankelijke gebouw dat
deze legislatuur alvast vorm kreeg. Een
pareltje voor en van de Beringenaar!

Verder besteedde het stadsbestuur zoals beloofd
middelen aan burgerinitiatieven en meer inspraak voor
de inwoners. Beringenaren kunnen beroep doen op een
buurtbudget om via eigen kleine projecten het leven en
wonen in de buurt aangenamer te maken. Er werd zelfs een
tijdelijk afwijkend reglement uitgewerkt om op zeer korte
termijn in te spelen op de specifieke noden ontstaan of versterkt door de coronacrisis. Meerdere buurtprojecten zoals
een boekenruilkastje, een speelotheek en een overdekte
rustbank zagen zo het levenslicht.

Afgelopen jaar investeerde Beringen
daarnaast ook in veiligere schoolomgevingen en bijkomende fietspaden. Zo
werd er een nieuwe fietspad doorgetrokken langs het skatepark tot aan de
rotonde van de Koolmijnlaan. Hierdoor
kunnen fietsers het parcours verkeersvrij
afleggen en de drukke Koolmijnlaan,
aan de kant van het busstation van De
Lijn, vermijden. Een deel van de Oude
Baan en de toegangsweg van de Paalse Plas werd daarnaast als fietsstraat
ingericht. Verder werden er ook ettelijke
kilometers gemeentewegen en fietspaden grondig onder handen genomen en
heraangelegd.

De premies voor de mantelzorgers werden ten slotte
ook heringevoerd. Ook de
beloofde sterretjesweide
komt er; de werkzaamheden
starten in 2022.

www.n-va.be/beringen

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.

Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

