Ook dit jaar mocht N-VA Beringen weer meer dan 300 mensen verwelkomen
op haar barbecue. We bedanken iedereen van harte voor de steun!
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Beringen: unieke stad met unieke uitdagingen,
vergt unieke kandidaten
Beringen is door haar oppervlakte en demografische spreiding een unieke stad in Vlaanderen. Kenmerkend
voor de meeste middelgrote tot grote steden is dat zij één dominerend centrum hebben met daarrond de
deelgemeentes en dorpen die cirkelen rond de stadskern. In Beringen is dat anders.
Beringen-centrum is niet de grootste kern van onze stad, tot spijt van diegenen die de voorbije jaren getracht
hebben dit te veranderen. Dorpen, gemeentes en steden groeien nu eenmaal organisch. Handelszaken en
bewoning naar een bepaalde kern dwingen, levert weinig resultaten op. Koersel en Paal blijven de grootste
kernen met de hoogste inwonersaantallen.
Met die vaststelling in het achterhoofd dient een verkiezingslijst opgesteld te worden. Elke deelkern moet
voldoende vertegenwoordigd zijn, want inwoners van de deelkernen weten immers best wat er leeft binnen hun
deelgemeente. In dit huis-aan-huisblad laten we u alvast kennismaken met een groot deel van onze kandidaten.
Werner Janssen, lijsttrekker
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1 Wouter Vandermeeren:
“Inzetten op onze deelkernen
is mijn prioriteit. Lokale
verenigingen, handelszaken
en horeca verdienen onze
ondersteuning. Onze dorpen
terug op de kaart zetten voor
gezinnen en jeugd, dat is wat
Beringen nodig heeft.”

2 Dries Coomans:
“Ik ervaarde zelf hoe belangrijk
bereikbaar en kwaliteitsvol
onderwijs is voor je kansen
op de arbeidsmarkt. Jongeren
hebben ondersteuning nodig
zodat zij een goede start
kunnen maken.”

3 Jessie De Weyer:
“U als burger hebt het recht
om te weten wat én waarom
er iets beslist wordt, in elk
beleidsdomein. Vanuit mijn job
als juriste en als gemeenteraadslid ken ik het belang van
een heldere communicatie. Ik
wil verder werken aan een
open dialoog tussen u en het
stadsbestuur.”

Veilig thuis in een welvarend Beringen
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4 Jasper Vanhamel:
“Door mijn studies politieke
wetenschappen groeide mijn
interesse in politiek. Ik wil de
Koerselse jongeren een stem
geven in onze stad. Vanuit
mijn ervaring als Chiroleider
merk ik dat jongeren zich in
de eerste plaats verbonden
voelen met Koersel, en minder
voeling hebben met de stad
Beringen.”

5 Wesley Jeunen:
“Als advocaat ervaar ik
dagelijks dat er in het leven
niet alleen rechten, maar ook
plichten zijn. Wie deel wil
uitmaken van onze samenleving, moet ook zijn of haar
verantwoordelijkheid nemen.
Alleen op die manier kunnen
we samenwerken aan een
welvarend Beringen.”
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Wie zijn uw andere N-VA-kandidaten?
Walter Willems
“Als leraar in het kunstonderwijs onderstreep ik het belang van onderwijs en cultuur in mijn gemeente. Deze zorgen mee
voor creativiteit, sociaal contact, innovatie en groei van onze gemeenschap.”

Wilsi Berings

Armand Caubergs

Guy Van Daele:

“Mensen hebben recht op een correct en
juist bestuur, zodat hun centen goed besteed
worden. Politici moeten afstappen van valse
beloftes. Politici mogen niet vergeten dat ze
ten dienste staan van de bevolking.”

“Ik kom op voor het behoud
van de 1789-idealen. Een
rechtsstaat waarbij gelijkheid
en vrijheid centraal staan
moet ook in Beringen een
sterke basis vormen!”

“Als mama van twee jonge zonen
wil ik streven naar een verkeersveilige schoolomgeving en fietspaden in goede staat.”

John Vanhoudt
“Ik streef naar een sterker en beter Beringen met een duurzame economie. Een stad die
trots is op haar identiteit en ze durft te benoemen. Een stad die wil investeren in kwalitatieve kinderopvang en vrijetijdsbesteding, in meer veiligheid voor de burgers en in een
menswaardige zorg voor ouderen.”

Esmeralda Meyen
“Hoewel ik mijn eerste stappen zet in de lokale politiek,
ben ik als werknemer van de stad Beringen wel vertrouwd
met de werking van een gemeente. Betrokkenheid van
de burger vind ik belangrijk. Gezellige buurten, propere
straten, activiteiten die bewoners samenbrengen, wandelwegen die attracties met elkaar verbinden … Zo wordt
Beringen een plaats waar het goed is om samen te leven.”

Linda
Snoeks
“Ik wil werken aan een
Beringen waar
het goed is voor
de volgende
generatie.”

Veerle Melis
“Ik wil met een open geest omgaan met
diversiteit. Een stad moet mensen stimuleren om met elkaar in dialoog te gaan. De
ondersteuning van wijkcomités en buurtfeesten zorgt voor meer sociale cohesie.”

Ingrid Lahr
“Speeltuintjes en ontmoetingsplaatsen zijn belangrijk
voor kinderen en jongeren, zo
hebben zij een plaats waar ze
elkaar kunnen ontmoeten voor
ontspanning en spel.”

Eliane Van Gyseghem
“Als gepensioneerde leerkracht wiskunde hecht ik veel belang
aan alles wat met onderwijs te maken heeft. Veilige voet- en
fietspaden voor onze schoolgaande jeugd zijn noodzakelijk.
Ook wil ik me inzetten om sociale contacten te bevorderen
tussen buren, alleenstaanden en ouderen.”

Edgard Aerts
“Het verenigingsleven moet voldoende ondersteuning krijgen. Dit
kan door in de eerste plaats lokalen
aan hen ter beschikking te stellen.”

Betty Buijs
“Als oma en vanuit mijn vroegere job als opvangmoeder
weet ik hoe belangrijk de toekomst van onze jeugd is.
Sociale contacten in alle lagen van de bevolking moeten
worden gestimuleerd. Projecten als ‘den Abri’ en de nieuwe Cor moeten we daarom goed opvolgen.”

Siegfried Van Braband
“Als oud-groepsleider, en nu actief bij groepscomité
Scouts en Gidsen Tervant, vind ik dat jeugdverenigingen
de nodige ondersteuning verdienen. Ze leren jongeren
verantwoordelijkheid opnemen en laten kinderen en
jongeren zich in groep amuseren. Daarnaast moeten er
voldoende speelterreinen in alle deelkernen zijn.”

beringen@n-va.be

Rene Vosch
“Als lid van de OCMW-raad
weet ik wat kansarmoede is.
Zoeken naar oplossingen is
mijn opdracht.”

Silke Vandenwijngaert
“Ik vind het belangrijk dat iedere inwoner van
Beringen een eigen plekje heeft waar hij of zij
zich thuis en veilig voelt. Samenhorigheid is
mijn streefdoel. Een luisterend oor voor elk
individu maakt een sterk geheel!”

Veilig thuis in een welvarend Beringen

Miranda Maes
“De lokale ondernemers in elke
deelgemeente moeten ondersteund
worden de gemeente. Zij vormen
immers de basis van een bruisende
dorpskern. Ik wil gaan voor een
stad die leeft!”

Kristine
De Page
“Ik wil dat mensen zich veilig
voelen in hun omgeving.
Dat kan door meer camera’s
te plaatsen, maar ook door
meer blauw op straat.”

www.n-va.be/beringen

Veilig thuis in een welvarend Limburg
Wij zijn thuis in Limburg. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat,
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor
mekaar. Het is goed wonen in Limburg. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo.
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Limburg.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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:
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Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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