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Theo Francken komt naar Beringen 

Theo Toert 

Op dinsdag 29 mei 2018 komt staats-
secretaris voor Asiel en Migratie Theo 
Francken naar Beringen. Hij zal zijn 
beleid toelichten dat zacht is voor de 
kwetsbaren, maar hard voor diegenen die 
misbruik maken van onze gastvrijheid. 
De toegang is gratis, maar inschrijven 
is verplicht. Dit kan via het e-mailadres 
theotoertwestlimburg@gmail.com. Uw 
inschrijving is pas geldig na bevestiging. 

DINSDAG

29 mei 2018
20 uur

Casino

Met de N-VA bent u 
zeker van een veilig en 
welvarend Beringen.

Verkiezingen 14 oktober

N-VA Beringen wil na 2018 opnieuw 
uw stem vertegenwoordigen
De verkiezingen van 2012 en 2014 waren zonder twijfel een enorm suc-
ces voor de N-VA, en de Beringse afdeling in het bijzonder. Voorheen 
was er geen enkele N-VA-mandataris uit Beringen. Maar het tij keerde. 
In oktober 2012 hadden tien N-VA’ers de eer om uw stem te mogen ver-
tegenwoordigen in de gemeenteraad en één iemand in de provincieraad. 
Dit verkiezingssucces werd verdergezet na de verkiezingen in 2014. 
Vanaf dan liet de Beringse N-VA uw stem ook weerklinken in de Kamer 
en het Vlaams Parlement. Een unicum.

N-VA buitenspel gezet
Zoals het in een democratie past, regeert 
de meerderheid. In Beringen was er net zo-
als voor het provinciebestuur een coalitie 
van meerdere partijen nodig om de N-VA 
buitenspel te zetten. De partijen CD&V, 
sp.a en Open Vld vormden samen het 
bestuur. Op die manier belandde de N-VA 
toch in de oppositie. 

N-VA komt op voor uw belangen
Vanuit de oppositie kan je het beleid niet 
bepalen, maar zowel in de gemeenteraad 
als in de provincieraad werden door de 
N-VA-fractieleden kritische opmerkingen 
gemaakt. Over het gevoerde beleid, maar 

ook over de manier waarop er omge-
gaan wordt met uw belastinggeld. Ook 
in de OCMW-raad behartigden de drie 
N-VA-raadsleden uw belangen. Daardoor 
werden beslissingen bijgestuurd of zelfs 
afgevoerd. En af en toe werd al eens een 
voorstel van de oppositie aangenomen! 
Toch kan het nog 
beter. Met uw 
steun zal dat ook 
gebeuren na de 
verkiezingen van 
oktober 2018.

Marie-Rose ALEN
Provincieraadslid

 1 stuk vlees: 9 euro
2 stukken vlees: 13 euro
3 stukken vlees: 16 euro

Kindermenu: 6 euro

Keuze uit kipfilet, kipsaté, 
kotelet, BBQ-worst en 

veggieburger

Kaarten te verkrijgen bij de 
bestuursleden

Barbecue
ZONDAG

29 april 2018
11.30 uur tot 14 uur

16.30 uur tot 19.30 uur

Parochiezaal van Paal,  

Diestersesteenweg 33
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Een visie voor onze stad

Veilig thuis in een welvarend Beringen
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 duiken op aan de horizon. Voor onze afdeling betekent 
dat werken aan een programma dat verder gaat dan nietszeggende slogans. Voor N-VA Beringen staan in-
houd en onderbouwde standpunten voorop.   

Elke deelgemeente heeft haar eigenheid
Een zevental werkgroepen is de voorbije maanden aan de slag 
gegaan rond allerlei thema’s die belangrijk zijn voor Beringen. 
Eveneens worden wij door burgers aangeschreven en aangespro-
ken over zaken die zij belangrijk vinden. 

Belangrijk hierbij is te erkennen dat Beringen een stad is die be-
staat uit vier deelgemeentes: Koersel, Paal, Beringen en Beverlo. 
Ze hebben elk op hun beurt hun eigenheid. Dit maakt onze stad 
uniek. Ook de kleinere dorpen behoren tot het geheel! 

Als we naar andere steden in Limburg kijken dan zien we dat 
ze bestaan uit één grote kern met daarrond kleinere satellietge-
meentes die zich wenden naar de grote kern. In Beringen is dat 
niet het geval. De vier kernen groeien organisch en vragen elk 
specifieke aandacht binnen de verschillende beleidsdomeinen.

Werk maken van betere mobiliteit 
Een ander heikel punt in het huidige beleid is de mobiliteit. Er 
dient dringend een visie uitgewerkt te worden. Het knooppunt 
van de Koerselsesteenweg nabij het postgebouw van Beringen 
vormt een flessenhals voor iedereen die vanuit Koersel naar 
Beringen-centrum of verder wil. De ontwikkelingen op Be-Mine 
en de nabije buurt maken dat de Koolmijnlaan dichtslibt. In Paal 
is de ontsluiting van het op- en afrittencomplex van de E313 
belangrijk. Moeten wij er niet voor zorgen dat vrachtwagens de 
afrit 26 vermijden en via de afrit 25a richting de Industrieweg 
rijden?

Ook een samenwerking met Diest is van belang voor onze mobiliteit. 
Diest vormt met haar rechtstreekse aansluitingen naar Brussel en 

Antwerpen een poort voor de Beringenaar die buiten Limburg werkt.
Werk maken van betere fietspaden, fietsverbindingen en fiets-
snelwegen doorheen Beringen en oog hebben voor onze zwakke 
weggebruikers mogen tot slot niet vergeten worden. 

Zorgen voor onze ouderen
Op het vlak van ouderenzorg is een belangrijke taak weggelegd 
voor de deelkernen. Mensen worden steeds ouder en willen ook 
steeds langer thuis, in de eigen buurt, blijven wonen. Om dat 
te realiseren is het cruciaal dat zij in hun eigen buurt de nodige 
voorzieningen kunnen vinden. N-VA Beringen wil daarom in 
elke deelkern een dienstencentrum, zoals dat vandaag op de 
Klitsberg in Paal bestaat, uitbouwen. Senioren kunnen in zo’n 
centrum terecht voor een fijne babbel, een sociale maaltijd, maar 
ook voor het afhalen van officiële documenten of bijvoorbeeld 
een nieuwe identiteitskaart. 

Samenwerken aan uw veiligheid
Om de veiligheid in Beringen te verhogen, is samenwerken met 
u noodzakelijk. Met buurtinformatienetwerken, aangevuld met 
WhatsApp-preventiegroepen, werken politie, stad en inwoners 
samen aan meer veiligheid. Maar ook meer politiemensen aan-
werven en op strategische plaatsen camerabewaking voorzien 
zorgen voor meer veiligheid in onze stad. 

Topje van de ijsberg
Dit alles zijn maar enkele voorbeelden van programmapunten 
waarrond N-VA Beringen wil werken in de volgende legislatuur. 
Wij werken de komende weken verder zodat wij snel ons hele 
programma met u kunnen delen. De N-VA biedt u een alterna-
tief voor het huidige beleid.

“De N-VA biedt u een alternatief 
voor het huidige beleid.”

Werner Janssen, lijsttrekker

 Ronny CARMANS 
Voormalig gemeenteraadslid

 Wesley JEUNEN 
Nieuw gemeenteraadslid
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N-VA heeft een hart voor Beringen 
Naar jaarlijkse gewoonte ging N-VA Beringen in de week van Valentijn op pad om chocolaatjes uit te delen. Met deze actie willen we 
laten zien dat wij het hart op de juiste plaats hebben voor onze stad. Op zondag was de markt van Paal aan de beurt, woensdag trok-
ken we naar de markt van Beringen.

 Linda SNOEKS
Nieuw OCMW-raadslid

App toont toegankelijkheid gebouwen

Jong N-VA Beringen lanceert app ‘On Wheels’
Op zondag 18 februari bezocht Jong N-VA verscheidene plaatsen in Paal-centrum om de toegankelijk-
heid voor rolstoelgebruikers na te gaan. Samen met Ronald Janssens, die al zijn hele leven in een rol-
stoel zit, trokken Jessie De Weyer, Wesley Jeunen en Wouter Vandermeeren op pad.

Toegankelijkheid nagaan via app
Met de app ‘On Wheels’ kan een rolstoelgebruiker eenvoudig 
nagaan of hij ergens binnen kan en of hij gebruik kan maken 
van een toilet. Iedereen kan informatie ingeven in de app over 
bijvoorbeeld de aanwezigheid van een drempel of de breedte 
van een doorgang.

Nog veel werk aan de winkel
Jong N-VA stelde samen met Ronald vast dat er nog veel werk 
aan de winkel is. Zo raakte Ronald bijvoorbeeld maar in één 
van de vier bankkantoren op eigen houtje naar binnen.

N-VA lanceert app op gemeenteraad
De N-VA vroeg dan ook op de gemeenteraad van februari of 
de stad het gebruik van de applicatie wil promoten. Hoe meer 
mensen informatie ingeven, hoe beter. De schepen stelde 
echter voor om bij Toegankelijk Vlaanderen, waar momenteel 
al veel informatie over de toegankelijkheid van gebouwen 
gebundeld is, aan te sturen op de ontwikkeling van een app. 
Jong N-VA Beringen hoopt dat die app er snel komt!

 Ook de hoogte van de 
bankautomaat is cruciaal 
voor een rolstoelgebruiker.

 Jessie De Weyer, 
Wouter Vandermeeren 
en Wesley Jeunen samen 
met Ronald op pad.

 Wesley JEUNEN 
Voormalig OCMW-raadslid
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


