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Opening vernieuwde bibliotheek in Beringen
Na meer dan anderhalf jaar intensieve verbouwings- en uitbreidingswerken opende de Beringse bibliotheek feestelijk haar
deuren op 6 september. Een mooi nieuw hoofdstuk in de lange weg die de bib aflegde.
In 1991 was Beringen nog een van de
weinige steden in Vlaanderen zonder
een erkende bibliotheek. De evolutie van
de erkenning als Plaatselijke Openbare
Bibliotheek met de hoofdvestiging in
Beringen en zes uitleenposten in de drie
deelgemeenten en drie gehuchten, naar de
uiteindelijke bouw van de ‘boekentoren’
in de Graaf van Loonstraat vergde grote
inspanningen van alle betrokkenen. Niet
in het minst van N-VA-gemeenteraadslid
en toenmalig schepen Betty Buijs.
Plaats van ontmoeting
Meer dan twintig jaar na de opening was
de destijds vernieuwende ‘boekentoren’
echter dringend toe aan modernisering
en uitbreiding. Het stadsbestuur besloot
daarom de stedelijke bibliotheek verder uit
te bouwen tot een plaats van ontmoeting,
met extra middelen voor projecten rond
taalbevordering en digitale geletterdheid.
Toekomstgericht pareltje
Bij de opening van de vernieuwde bib was

schepen Jessie De Weyer duidelijk in haar
nopjes: “De verbouwing, gecombineerd
met de verhuis van duizenden boeken
en materialen van en naar de tijdelijke
pop-up bib op Lutgart, bleken een waar
huzarenstuk. Maar het resultaat mag er
zijn: deze vernieuwde bib is een pareltje
en bovendien volledig toekomst-proof!"
Aangenaam lezersterras
Het bibgebouw werd op het gelijkvloers
uitgebreid met een lees- en studieruimte
en een polyvalente zaal. Aan de uitbreiding werd er ook een aangenaam lezersterras voorzien, zodat bezoekers vanaf
het voorjaar ook buiten hun krant of
boek kunnen lezen. Daarnaast werd het
bestaande gedeelte van de bib gemoderniseerd: nieuw tapijt en verlichting, heel
wat nieuwe rekken en een frisse laag verf
op de muren. De ingang van de bib zal
voortaan aan de kant van het binnenplein
tussen de kerk en de bib liggen, zodat
fietsers en wandelaars een veilige en makkelijke toegang hebben. Tijdens de werken

Schepen Jessie De Weyer in de vernieuwde
bibliotheek: ‘Een pareltje voor Beringen.’
werd ook meteen de basis gelegd voor het
zogenaamde ‘Open+’-verhaal, dat in 2023
op de planning staat. Via dat systeem met
toegangscontrole zullen leners ook buiten
de reguliere openingsuren, en dus zonder
aanwezigheid van bibliotheekpersoneel,
gebruik kunnen maken van de uitleenservice. Zo wordt de bibliotheek letterlijk
en figuurlijk toegankelijker voor de hele
gemeenschap. “Ook benieuwd naar de
nieuwigheden of gewoon op zoek naar een
rustig aangenaam plekje in hartje Beringen? Kom dan zeker een bezoekje brengen!” aldus Jessie De Weyer.

Een nieuw stadhuis voor stad en OCMW
Het nieuwe stadhuis van Beringen opende begin oktober de deuren. De gevel van het
college is behouden maar er is een inham gemaakt om de toegang tot het stadhuis goed
zichtbaar te maken.
De voormalige kapel van het Sint-Jozefscollege is de blikvanger in het nieuwe stadhuis.
Deze doet dienst als raad- en trouwzaal. Tijdens het openingsweekend van 9 en 10
oktober brachten meer dan 7.500 mensen een bezoek aan het nieuwe stadhuis en de
vernieuwde bibliotheek. “Samen met de aanleg van het nieuwe marktplein en de omliggende wegen is de verhuis van de stadsdiensten naar Beringen-Centrum een meerwaarde voor de lokale handel”, aldus schepen van Middenstand Werner Janssen.
Prijsvraag : wil jij deze korf met Beringse bieren winnen? Zie pagina 5.
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Dit was de zomer van 2021
Het weer was misschien niet altijd even schitterend maar we mochten
opnieuw samenkomen. Er werden weer evenementen georganiseerd en
op verschillende plaatsen in Beringen stonden er zomerbars. We mochten opnieuw genieten, samen met familie en/of vrienden.
Een korte terugblik…

PAAL OP STELTEN
Op het voormalige voetbalterrein van Flandria Paal werd tijdens
het eerste weekend van augustus Paal op Stelten georganiseerd.
Artiesten zoals Bart Peeters, Regi, Guy Swinnen, Laura Tesoro
en vele anderen zetten een topvoorstelling neer.

HALFOOGSTFEESTEN BEVERLO

Het park van Beverlo was het decor voor de Halfoogstfeesten.
Gezellige sfeer, lekkere bieren en muziek, … het werd allema
gesmaakt door groot en klein.

MIJNHAPPENING

De Mijnhappening en de Galerijfeesten sloegen de handen in elkaar en gingen voor ‘Div
Eetstanden van verschillende culturen, optredens die de zuiderse warmte naar Beringe
brachten, workshops voor kinderen, een tentoonstelling in het badzalengebouw, … voo
wat wils.

Naar aanleiding van 10 jaar be-MINE kon je in Kolenwasserij 4 terecht voor een tentoon
over de kolenwasserijen in de wereld. En uiteraard werden de realisaties van de voorbi
in de kijker gesteld en werden de toekomstplannen van kolenwasserij 1 en 3 voorgeste

www.n-va.be/beringen
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PARKIES BEVERLO

ZOMERBAR ’T FONTEINTJE

Op het domein van het Park van Beverlo kon je in augustus
vier donderdagavonden terecht voor de Parkies-concerten
van Sandra Kim, De Geest, Koen Buyse en Metejoor.

Op heel wat plaatsen in Beringen werden
zomerbars ingericht. In het recreatieoord ’t
Fonteintje kon je bij Bar Nivo terecht voor een
zomerse cocktail of een lekker hapje.

“Uiteraard waren we blij dat we, na een jaar van afwezigheid, opnieuw in Beverlo konden feesten met Parkies”, zegt
Werner Janssen, schepen van Lokale economie, Middenstand en Toerisme.

FIETSEN & WANDELEN
Net zoals vorige zomer zette Toerisme Beringen in op fietsen en wandelen.
Er werden verschillende routes samengesteld die gebundeld werden in een
handig fiets-en wandelboekje dat gratis kon afgehaald worden. Er werden
ook dit jaar weer heel wat kilometers gefietst en/of gewandeld.

OPNIEUW STIJGENDE CIJFERS VOOR MIJNMUSEUM
Tijdens de zomermaanden vonden bezoekers hun weg terug
naar het Mijnmuseum. De maand juli telde al meer dan
2.000 bezoekers en dat deed deugd bij de Vrienden van
het Mijnstreekmuseum. Ook de mijnzondagen, waarbij je in
kleine groepjes op verkenning kan gaan in de historische
gebouwen, werden opnieuw opgestart.

SPEELSTRATEN
Nieuw deze zomer waren de leuke speelstraten in Beringen. Het stadsbestuur
bood de inwoners van de stad de mogelijkheid om hun straat tussen 12 juli en
31 augustus om te toveren tot een gezellig speelparadijs. “Tijdens de speelstraat sluiten we de straat volledig of gedeeltelijk af en is doorgaand gemotoriseerd verkeer verboden,” vertelt schepen van Jeugd Jessie De Weyer.
Het initiatief werd duidelijk gesmaakt door de inwoners. “Ondanks de korte
tijdspanne waarin men een aanvraag kon indienen, werden er in de maanden
juli en augustus 10 speelstraten ingericht. Ik ging dan ook met veel plezier
telkens langs om een doos vol spelmateriaal af te geven!” aldus een tevreden
schepen.
Wil je volgende zomer ook kinderen laten ravotten voor eigen deur? Volg dan
beringen.be/speelstraten voor alle voorwaarden en details.
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Nieuwe glijbaan voor Avonturenberg
De glijbaan op de Avonturenberg heropent eind dit jaar. “Het stadsbestuur koos ervoor om
een nieuwe gesloten glijbaan te plaatsen op de bestaande gebrekkige betonnen versie. Ik ben
blij dat we eindelijk een oplossing hebben”, zegt schepen van Jeugd en Recreatie Jessie De
Weyer.
Zoals geweten werd de eerste betonnen glijbaan op de Avonturenberg vrijwel meteen na de
opening weer afgesloten om veiligheidsredenen. Een aantal kinderen had namelijk schaafwonden opgelopen bij het afglijden. Dat was meer dan vijf jaar geleden. Het toenmalige stadsbestuur wees naar de aannemer, maar die schoof de verantwoordelijkheid van zich af. Na jaren
van onderhandelen is er nu eindelijk een akkoord.
Uitweg uit impasse
De kosten worden gedeeld met de aannemer. Volgens Jessie De Weyer was dat de meest aanvaardbare uitweg uit de impasse, waar het dossier jarenlang in zat. “De Beringenaren wachten
al veel te lang. We merkten trouwens dat de glijbaan, ondanks de omheining die er rond is
geplaatst, toch werd gebruikt door kinderen. Het is goed dat er nu eindelijk een oplossing komt.
Voor ieders veiligheid én omdat zo’n mooie attractie een trekpleister hoort te zijn.
Begin november worden de onderdelen van de nieuwe glijbaan geleverd, waarna deze ter
plekke aan elkaar worden gebouwd en met beton verankerd in de huidige glijbaan. De 20 meter
lange betonnen glijbaan wordt vervangen door een gesloten versie uit roestvrij staal. “De keuze
voor het gesloten exemplaar was er een uit veiligheidsoverwegingen. De glijbaan heeft een
aantal gaten voor lichtinval en een lichte bocht hier en daar.”
“Vanaf begin volgend jaar kan er weer volop gegleden en geravot worden”, besluit de schepen hoopvol.

Gratis huisdierenstickers nu ook in Beringen
In mei 2018 diende Jessie De Weyer – toen nog vanuit de oppositie - het voorstel in om stickers te verdelen waarop inwoners
kunnen aangeven hoeveel huisdieren er in hun woning vertoeven. Op die manier weten de hulpdiensten bij een interventie
hoeveel en welke huisdieren er aanwezig zijn. Helaas werd het voorstel toen niet weerhouden. Gelukkig voorzag de Vlaamse
overheid opnieuw uniforme huisdierenstickers en kon, ditmaal vanuit de meerderheid, het initiatief wel worden geapprecieerd.
“Vanaf 11 oktober zullen de huisdierenstickers vrij te verkrijgen
zijn aan de onthaalbalies van het nieuwe stadhuis en de stedelijke
bibliotheek”, zegt schepen Jessie De Weyer.
Vele Beringse huishoudens hebben een hond, een kat of een ander
huisdier. Helaas komen elk jaar ook huisdieren om door woningbranden, CO-vergiftiging of wateroverlast. Brandweer en andere
hulpdiensten zijn vaak niet (tijdig) op de hoogte van de aanwezigheid
van huisdieren waardoor deze dieren dan ook niet gered worden.
“Als dochter van een brandweerman weet ik dat bij zo’n interventie
elke minuut telt. Snel kunnen vaststellen welke dieren er eventueel nog
gered kunnen worden, is geen overbodige luxe. Uiteraard staat daarbij
steeds de veiligheid van de brandweer voorop. Deze sticker legt hen
geen verplichtingen op!” aldus Jessie De Weyer.

www.n-va.be/beringen

5

BERINGEN

Prijsvraag

Waar in Beringen is deze
foto genomen?
Stuur jouw antwoord door naar mitchel.vaes@n-va.be.

Jong N-VA Beringen

Een nieuwe brug voor
Beringen
De nieuwe brug die Paal met Beringen verbindt en
die meteen ook de langste brug van Limburg is, werd
tijdens het openingsweekend veelvuldig gefotografeerd.
De brug werd tijdens dat weekend schitterend uitgelicht
en dat leverde massaal mooie beeldjes op sociale media
op. De werken aan de brug van Tervant zijn ondertussen ook gestart; deze brug zal medio 2022 klaar zijn.

Politiek engagement begint al op jonge leeftijd. Dat tonen
de jongeren van onze Beringse afdeling maar al te graag.
Jong N-VA Beringen probeert de voeling met de Beringse
jeugd te garanderen. We ondersteunen de schoolgaande
jeugd met allerlei blokmaterialen, handig voor tijdens
de lange bloknachten. Daarnaast zorgden we tijdens de
coronaperiode voor een aangename wandeling met verscheidene opdrachten door Beverlo. Wie deze opdrachten
tot een goed einde bracht, mocht zich verwachten aan
leuke prijzen. Tijdens de eindejaarsperiode gaven we
bovendien gezelschapspelletjes weg via onze Facebook- en
Instagrampagina om de koude winteravonden een beetje
draaglijker te maken. Wil je op de hoogte
blijven van onze acties? Like dan zeker
onze Facebookpagina en volg ons op
Instagram.
Jasper Vanhamel –
voorzitter Jong N-VA Beringen

De nieuwe COR geopend
in Koersel
We hebben er lang op moeten wachten, maar in oktober
was het eindelijk zo ver: het nieuwe ontmoetingscentrum
COR opende de deuren. De verenigingen stonden te popelen om er hun plekje te reserveren voor de heropstart van
hun werking. En vanaf nu kunnen ze hiervoor terecht in
de prachtige nieuwe COR.

www.n-va.be/beringen

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig

20 JAAR
NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de NieuwVlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze
realisaties:
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Als minister van
Binnenlands Bestuur
legt Liesbeth Homans in
2016 de contouren vast van
een stevige afslanking van de
provincies en de efficiënte
hervorming van gemeente
en OCMW.

“

Onze ambitie
blijft na twintig jaar
nog steeds dezelfde:
een welvarend, veilig en
vrij Vlaanderen, waarin
elke Vlaming erop
vooruitgaat.”

Met Jan Jambon,
Steven Vandepu
t en Theo
Francken als fede
rale ministers
maakt het land de
omslag naar
een echte veiligh
eidscultuur.
Terrorisme, men
sensmokkel en
cybercriminalite
it worden veel
steviger aangepak
t.

In 2019 voert minister
van Dierenwelzijn
Ben Weyts het verbod op
onverdoofd slachten in. Als
minister van Onderwijs stelt hij
kennisoverdracht, leerkrachten
en kwetsbare kinderen
centraal.
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Matthias
Diependaele voert
als minister van Wonen
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft
in het buitenland, heeft geen
recht meer op een sociale
woning in Vlaanderen.
Sinds Zuhal Demir
minister werd in 2019,
zijn er in Vlaanderen al
meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen geplant. De N-VA
is de enige echte groene
partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen.
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA.
Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30

