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(Na)zomeren in eigen stad
Nu de laatste zomerdagen achter de rug zijn en de eerste maanden van het schooljaar er alweer op zitten, kunnen we
terugblikken op een eigenaardige, maar geslaagde zomer in Beringen. U en uw kinderen konden in onze bruisende stad
genieten van tal van activiteiten om er een heuse staycation van te maken. U deed dat ook massaal: de speurtochten, zomerbars, fiets- en wandeltochten, optredens in openlucht en sportwedstrijden werden gretig bijgewoond. Ook de speelmobiel,
pop-up-bib en de kermis in Paal mochten heel wat bezoekers ontvangen.
Door een intensieve samenwerking tussen verenigingen, organisaties, stedelijke diensten en het stadsbestuur kon dit allemaal
coronaproof verlopen. Ik zet hierbij graag de creativiteit en het ondernemerschap van onze twee schepenen in de bloemetjes.
Onze mandatarissen werken ondertussen gemotiveerd verder zodat u en uw gezin ook in het najaar gezellig en veilig kunnen
vertoeven in Beringen.
Momenteel worden we echter opnieuw geconfronteerd met stijgende coronacijfers en
strengere maatregelen. Laten we daarom nogmaals de veerkracht en zorgzaamheid van
onze stad tonen door de richtlijnen strikt te volgen en de getroffen sectoren te steunen.
Alleen samen kunnen we een bruisend najaar garanderen.

Mitchel Vaes
Voorzitter N-VA
Beringen

Houd het veilig en gezond en draag zorg voor elkaar!

N-VA Beringen bezorgde al haar leden
een mondmasker
In februari zette het coronavirus ook voet in ons land en medio maart gingen we met
z’n allen in lockdown. Aangezien het virus nog steeds niet verdwenen is, dienen we ons
samen aan heel wat maatregelen te houden. Ook een mondmasker is niet meer weg te
denken uit ons leven. De bestuursleden van N-VA Beringen bezorgden daarom aan
al haar leden een mondmasker. Draag steeds een mondmasker indien u geen veilige
afstand kan bewaren.
Stad Beringen voert onderzoek naar de impact van het coronavirus op ons sociaal
en economisch weefsel. Hoe ervaart u het leven in coronatijden? Laat het ons
weten en vul de bevraging in via www.beringen.be/coronaonderzoek.

Wilt u ook lid worden van onze N-VA-afdeling?

Contacteer Herman Boonen via herman.boonen@n-va.be of 0483 09 05 45.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 19 oktober.
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Ambitieuze plannen voor Beringen
Sinds vorig jaar bestuurt N-VA Beringen mee onze stad. Samen met onze coalitiepartners stelden we een ambitieus meerjarenplan op.
We investeren 105 miljoen euro in de toekomst van de Beringenaar. We bouwen verder aan een warme, veilige, leefbare en bruisende
stad. We trekken veel middelen uit voor veiligheid en mobiliteit, een absolute prioriteit voor N-VA Beringen. Werner Janssen en Jessie
De Weyer vertegenwoordigen u in het schepencollege.
Werner Janssen

Jessie De Weyer

Schepen van Toerisme,
Evenementen en Lokale Economie

Schepen van Jeugd, Wijkontwikkeling,
Participatiebeleid, Recreatie en Bibliotheek

Voor vragen of toelichting, contacteer mij via:
werner.janssen@n-va.be
0473 80 29 20.

Voor vragen of toelichting, contacteer mij via:
jessie.deweyer@n-va.be
0473 26 94 21.

Ondernemend en toeristisch Beringen

Jeugd en vrije tijd

• Een nieuw evenement voor Beringen-Centrum
• Upgrade van bestaande evenementen
• Een jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie
voor alle inwoners
• Opnieuw een carnavalstoet in onze stad
• Aantrekken van
bovenlokale
evenementen (Warmathon, Baloise Tour, Ethias
Cross, Parkies …)
• Realisatie van be-MINE Pit en verhuis van toeristisch
onthaal
• Inzetten op zakentoerisme
• Investeren in een mobilhomeparking

• Extra jongerenwerker specifiek
voor het aanbod + 12-jarigen
• Uitvalsbasis voor jongeren
Beringen-Centrum: ontplooien
tiener- en jongerenwerking
• Opstart JAC Beringen – specifieke hulpverlening voor 12 tot
25-jarigen
• Nieuwe aanpak jeugdwelzijnswerk: gespreide werking door
o.a. rondtrekkende speelmobiel en kinderen met de bus
leiden naar het brede jeugd- en sportaanbod
• Verhoging budget voor (ver)bouwen van jeugdinfrastructuur

Ondernemend Beringen
• Lutgartsite als hotspot voor startende ondernemers,
met opstap richting duurzame herbestemming
• Opmaak van een horecabeleidsplan
• Budget voor samenwerkingen van handelaars in het
centrum van elke deelkern
• Heraanleg Industrieweg met subsidie van de hogere
overheid
• Intergemeentelijk samenwerkingsverband met
Heusden-Zolder voor tewerkstelling van kwetsbaren
• Wijkwerken en op termijn gemeenschapsdienst

Wijkontwikkeling, participatie en recreatie
• Jaarlijks buurtbudget: 25.000 euro
in 2021 en 2022, 50.000 euro in
2023 en 2024
• Verdubbeling van budget voor
buurt- en wijkcomités
• Continuering van samenwerking
met vzw RIMO Limburg
• Inrichting van speelpleintjes:
budget voor jaarlijks twee nieuwe
of vernieuwde speeltuinen
• Verder inzetten op recreatiemogelijkheden aan de Paalse Plas,
’t Fonteintje en de Avonturenberg

Bibliotheek
• 1,5 miljoen euro voor uitbreiding en verbeteringswerken bib
• Tijdelijke pop-up-bibliotheek op Lutgartsite tijdens de
verbouwingswerken
• Lees- en internethoek, een polyvalente ruimte en een
taalpunt in de nieuwe bib
• Meer activiteiten en workshops rond leesplezier en
leesbevordering, mediawijsheid en digitale geletterdheid
• Software en toestellen voor verdere digitalisering van
uitleendiensten

beringen@n-va.be
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Genieten in Beringen, ondanks corona …
Het coronavirus domineert al maanden ons leven. Het economische leven viel voor een gedeelte stil; heel wat handelszaken
werden gesloten. We mochten niet meer samenkomen met familie en vrienden. Het leek alsof ons leven even stil stond.
Heel wat activiteiten en grote evenementen werden afgelast. Geen Paal op Stelten, geen Halfoogstfeesten, geen Mijnhappening
en geen Koersel Kerst … Maar de budgetten werden geheroriënteerd en daardoor ontstonden er tal van kleine initiatieven die
zeker gesmaakt werden. We zetten hieronder enkele van die activiteiten in de kijker.
Nog steeds bepaalt het virus ons leven. Cafés en restaurants moesten zelfs een tweede keer sluiten. Wij hopen dat zij er ook deze
keer met eenzelfde veerkracht en enthousiasme binnenkort weer zullen staan om ons te ontvangen. Laten we allemaal samen de
opgelegde maatregelen volgen, zodat we toch nog van een mooi eindejaar mogen genieten.

Met Toerisme Beringen fiets
en wandel je all-in
doorheen Beringen!
Om de Beringenaar tijdens de zomermaanden
leuke ideeën en tips te geven voor een ideale
staycation, stelde Toerisme Beringen de brochure
‘Wandelen en fietsen in Beringen’ samen. De
fietsroutes vertrokken allemaal aan het toeristisch
onthaal, waar je een voorgeprogrammeerd gps-toestel
en een gids boordevol horecatips mee kreeg om te
genieten van een smakelijke fietstocht.

Buitenspeeldag
In september werd de Buitenspeeldag georganiseerd, iets anders dan de voorbije jaren.
Door de geldende veiligheidsmaatregelen kon
het evenement niet op één locatie doorgaan
maar werden de activiteiten over verschillende locaties verspreid. Verschillende Beringse
jeugdverenigingen en Samenlevingsopbouw
RIMO Limburg vzw stonden samen met Jeugd
Beringen klaar om op verschillende speelpleintjes alle kinderen enthousiast op te vangen en
te entertainen. Op die manier kon de zomer
toch nog leuk én veilig worden afgesloten.

De pop-up-bib op Lutgart is in trek bij Beringenaren
De Beringenaren blijven hun bibliotheek trouw. Dat blijkt uit de cijfers van zowel de ‘coronaafhaaldienst’, als het bezoekersaantal van de pop-up-bib. Bij de aanvang van de lockdown in
maart bleef de bibliotheek drie weken gesloten, waarop er met de afhaaldienst gestart werd.
Omwille van de uitbreidings- en renovatiewerken aan de huidige bibliotheek, verhuisde
men in de tweede helft van juni naar de pop-up-bib op de hippe Lutgartsite in Beringen.
Ondertussen kan je ook e-boeken ontlenen in onze bib.

Extra financiële maatregelen voor
Beringse handelaars en verenigingen
Stad Beringen heeft bijkomende
maatregelen genomen om handelaars getroffen door de coronacrisis te ondersteunen. Schepen
van Lokale Economie Werner
Janssen legt uit: “Om de horeca
verder te ondersteunen als één
van de hardst getroffen sectoren,
hebben we besloten geen terrasbelasting te heffen voor 2020.
Ook moeten markt- en kermiskramers geen standgeld betalen
voor de markten en kermissen die
niet zijn doorgegaan. Dit lijkt een
evidentie, maar de stad moest dit
officieel beslissen.”

Stad Beringen promoot
lokale handelaars
De gevolgen van de coronacrisis lieten
zich duidelijk voelen, ook bij de lokale
handelaars en horecaondernemers.
Stad Beringen wilde graag een steentje
bijdragen aan de heropbouw en sprong in
de bres voor een Berings initiatief om lokaal kopen te
vergemakkelijken en te promoten. Er werd een eigen
webpagina gelanceerd met een oplijsting van de horecazaken en winkels die afhaal of thuislevering aanboden.
Bijna parallel richtte twee ondernemers het online
platform Kooplokaalberingen op. De stad mobiliseerde
zoveel mogelijk horecaondernemers om deel te nemen aan
de Grootste Buurtbistro. Die actie werd een groot succes.
En opdat cafés en restaurants konden voldoen aan de
veiligheidsregels, werden er voorwaarden uitgewerkt
voor het uitbreiden van de terrassen.
www.n-va.be/beringen

Samen maken we Limburg groener
Hebt u een
goed idee en wilt
u mee de handen u
it
de mouwen steken
?
Mail dan naar
meerbos@vlaander
en.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse
Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.
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miljoen
euro budget

4.000 ha 20.000 ha
effectief extra bos
tegen 2024

extra natuur
onder natuurbeheer

In de provincie Limburg ...
• erkent Zuhal 220 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare
natuurreservaat toegankelijker,
• redden we De Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en een rolmodel voor de strijd
tegen droogte,
• krijgt het Noord-Limburgse Bosland 110.000 euro financiële steun om zich te versterken,
• wordt het Nationaal Park Hoge Kempen twee keer zo groot en komen er drie nieuwe poorten
bij, waaronder ‘t Eilandje in Neeroeteren en Thorpark in Genk.

“ De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije

jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

