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SAMENEN
WERK !
LOONT

STERKER BERINGEN, STERKER VLAANDEREN
CD&V zet in op mooie lokale projecten
in elke gemeente, ook bij ons. Zulke projecten realiseren gaat echter niet in 1, 2, 3.
Een gemeente kan immers niet zonder samenwerking met de hogere overheden. En
omgekeerd!
Dit zagen we in Beringen onder meer de
realisatie van het kinderdagverblijf Bambi,
het zwembad op de mijnsite en het trein- en
busstation.

Hou daar rekening mee als u een weloverwogen stem wilt uitbrengen op 25 mei.
Een stem voor CD&V is het verschil maken
in uw buurt.
Onze eerste CD&V-mandataris Anne
Wouters-Cuypers kent u. Maar maakte u
al kennis met Hava Naldemir en Thomas
Vints?
Hava is studente rechten en staat op
de 8ste plaats op de CD&V-lijst voor het

Vlaams Parlement. Vanuit haar studies is ze
vertrouwd met maatschappelijk relevante
thema’s en wilt ze haar steentje bijdragen
aan een betere samenleving voor iedereen.
Thomas is gemeenteraadslid en toekomstig schepen. Hij staat op de 7e plaats op de
CD&V-lijst voor de Kamer. Als communicatiemedewerker van Wouter Beke ziet hij
dagelijks hoe belangrijk het is om een stem
te hebben in Brussel. Hij wilt graag bruggen
bouwen, tussen Beringen en Brussel.

Sterkere samenwerking
Sterkere buurten
CD&V is de enige partij met een sterke
nationale én lokale verankering. Omdat we
dit echt belangrijk vinden. Zo bouwen we
samen aan het Vlaanderen waarin we graag
willen leven.
Overal waar opbouwend werk wordt gedaan,
vind je CD&V’ers. Waar de nood er is, gaan
we tot de actie over en werken we samen

op verschillende beleidsniveaus. Door de
zaken samen aan te pakken, samen creatief
te zijn en samen te ondernemen blijken we
tot grote daden in staat: projecten en realisaties waar we allemaal goed gezind van
worden, tot voordeel van iedereen.
Ook in onze gemeente vind je daar voorbeelden van.

Zwembad
Sportoase

Kinderdagverblijf Bambi
Het huidige kinderverblijf Bambi was dringend aan vernieuwing toe. Het oorspronkelijke gebouw was al 30 jaar oud. Aanvankelijk dacht men aan renoveren, maar
doordat Beringen van Kind & Gezin extra
plaatsen kreeg en onder één van de acht
aandachtsregio’s viel, koos men voor dit
nieuw en haalbaar project.
Vorig jaar startte men met de bouw van het
nieuwe kinderdagverblijf in de Klitsbergwijk in Paal. Op deze campus bevinden zich
nu reeds het dienstencentrum, serviceflats
en de bejaardenwoningen van het OCMW.
De bouw wordt gerealiseerd met de steun
van het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden in
samenwerking met Kind & Gezin.
Het kinderdagverblijf voorziet een capaciteit
voor de opvang van 52 kinderen (26 baby's
en 26 peuters) en zal in mei 2014 zijn deuren openen.

Ook de ontwikkeling van de mijnsite in
Beringen gebeurt dankzij een goede samenwerking met andere overheden. De site
bevat heel wat monumenten die gerestaureerd dienen te worden. In het kader van
het Strategisch Actieplan Limburg (SALK²)
werden volgende stappen reeds gezet in de
ontwikkeling van de mijnsite.
In de eerste fase wordt de zwembadsite aan-
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gelegd met een publieke parking met een
200-tal parkeerplaatsen met een ontsluitingsweg en fiets- en voetpadverbindingen.
De bouw van het stedelijk zwembadcomplex
zit perfect op schema en opent haar deuren
op 14 juni 2014.
Ook voor de ontwikkeling van de avonturenberg en de duiktoren kreeg de stad SALKmiddelen.

STERKER
VLAANDEREN,
STERKER LAND

Beringen als
ontwrichte zone
Als communicatiemedewerker van Wouter Beke zie ik dagelijks hoe belangrijk het
is om een stem te hebben in Brussel. De
sluiting van Ford Genk heeft een enorme
impact op de Limburgse economie. Wouter
heeft er altijd op aangedrongen om in het
kader hiervan bijzondere maatregelen te
nemen voor onze provincie. Naar analogie
met Frankrijk werkten we het idee van de
‘ontwrichte zones’ uit.
Hierdoor kunnen KMO’s die investeren in
bepaalde ‘ontwrichte’ zones twee jaar lang
een korting krijgen van 25 procent op de
bedrijfsvoorheffing van nieuwe werkkrachten. Hierdoor daalt de totale loonkost met
5,1 procent. Voor Limburg komen in principe
alle 110 km² industrieterreinen en wetenschapsparken in aanmerking om erkend te
worden als ontwrichte zone.

De Vlaamse regering besloot eerder al dat
Beringen behoorde tot de 40 gemeenten in
de ‘regionale steunkaart 2014-2020’. In de
gemeenten die deel uitmaken van de steunkaart, kan de Vlaamse regering, naast investeringssteun voor KMO’s, onder bepaalde
voorwaarden ook steun verstrekken aan

grote bedrijven. Deze mogelijkheid is in het
bijzonder belangrijk voor het aantrekken van
buitenlandse investeringen.
Beide initiatieven moeten zuurstof aan onze
bedrijven geven en onze economie in Limburg helpen te versterken.

Ook Beringen
onderdeel
Spartacusplan
Iedereen heeft wel eens gehoord van het Spartacusplan, dat onder meer een een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht inhoudt. Maar Spartacus
is meer dan dat. Ook Beringen werkt mee aan de
uitbouw van een netwerk van snelle verbindingen
van het openbaar vervoer.
Vlakbij het treinstation van Beringen-Centrum wordt
momenteel gewerkt aan de aanleg van een busstation. Samen met de NMBS en de Lijn proberen we
de verschillende initiatieven van het openbaar vervoer in onze stad beter op mekaar af te stemmen
Op termijn moet dit uiteraard de mobiliteit in onze
stad ten goede komen. De infrastructuur die daar-

voor nodig is, moet uiteraard gebouwd worden en
de aanleg van dit busstation is daarin voor Beringen
een belangrijke stap.

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

Samen met de NMBS en de Lijn proberen
we de verschillende initiatieven van het
openbaar vervoer in onze stad beter op
mekaar af te stemmen
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De bouw van kinderdagverblijf Bambi wordt
gerealiseerd met de steun van het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden in samenwerking
met Kind & Gezin.

De Vlaamse regering besloot dat Beringen
behoorde tot de 40 gemeenten in de ‘regionale steunkaart 2014-2020’, zo krijgt de
stad investeringssteun voor KMO’s.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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