
De samenwerking met het CGG wordt als een meerwaarde beschouwd door de
sociale diensten van de drie OCMW’s (Beringen, Houthalen-Helchteren en Heusden-
Zolder) die erbij betrokken zijn. De verlenging biedt de kans dat nog meer inwoners
gebruik kunnen maken van het ondersteuningsaanbod van het CGG, dat
gekenmerkt wordt door een laagdrempeligheid dankzij een snelle instroom, gratis
voor de gebruikers en dichtbij (voor onze inwoners: in onze gemeente). Het CGG
staat garant voor een kwalitatief aanbod door hun ruime ervaring en de
psycholoog in te bedden in de teamwerking van hun organisatie. Daardoor wordt
tevens doorstroom en psychiatrisch consult gefaciliteerd. 

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) ontstonden in het midden van
de jaren 1960. Preventie en behandeling zijn al vanaf het begin hun
hoofdopdrachten. In de beginperiode sprak men over ‘diensten voor geestelijke
gezondheidszorg’. Sinds 1980 vallen de CGG onder Vlaamse bevoegdheid. Onder
Vlaams minister voor Volksgezondheid Wivina Demeester kreeg het decretaal kader
van de CGG eind jaren 1990 vorm. De 88 kleine centra fusioneerden tot grotere
gehelen met duidelijke kernopdrachten in een multidisciplinair kader.
Multidisciplinair betekent dat verschillende experten zoals psychologen,
psychologisch assistenten, maatschappelijk werkers en pedagogen onder leiding van
een psychiater instaan voor het behandelaanbod. De behandelexpertise van
ernstige psychische problemen gaat hand in hand met de opdracht om organisaties
te ondersteunen in de preventie en vroegtijdige opsporing van die problemen.

KOHESI is een dienstengroep die zich profileert als organisator, coördinator,
facilitator en inspirator binnen het brede veld van de ambulante zorgverlening en
dit geïnspireerd vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie. Mensen de
kracht laten (her)ontdekken die nodig is om mentaal en emotioneel waardig te
kunnen deelnemen aan het leven. Ook en zeker voor wie minder kansen kreeg.
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
MET CGG/KOHESIE 



Schuttersstraat
Voetbalstraat
Hazendonckstraat + Parkings
Violetstraat
Sint-Catharinastraat
Heemstraat
Torenveldstraat
Corbiestraat
Salviastraat
Brauwersstraat
Nijverheidspark zonder de rotonde.
Broekhovenstraat

Nieuwe hofstraat
Eindertstraat
Grensstraat
Verbinding tussen Heppensesteenweg & Eindekenstraat
Postelmanshoekstraat
Paalse Plas
Beverlosesteenweg tussen brug tervant en rotonde olmsesteenweg

Asfaltering 

Ook dit jaar kiezen we ervoor om enkele straten een asfalt make-over te geven. Asfalt is makkelijk in
onderhoud en duurzaam. Bovendien is de kans op oneffenheden nihil. Op de kleine ring van Beringen
worden de nog bestaande klinkervakken eruit gehaald en vervangen door asfalt. Hieronder een
overzichtje van de andere straten die een asfalt laag krijgen. Enkel de Beverlosesteenweg (brug Tervant
- Industrieweg) zal in beton gegoten worden. 

Asfaltering wegen toeristisch fietsroutenetwerk

Op de Koerselsesteenweg tussen Beringen-centrum en de spoorwegbrug, zal het minder hinder principe
gehanteerd worden. Wanneer de spoorwegbrug onderbroken wordt voor al het doorgaand verkeer, zullen
de asfalteringswerken hier worden uitgevoerd.  

Fiets- en voetpaden 

In 2020 werd een eerste testdeel aangelegd op de Kruisbaan. Het afgelopen jaar werd een tweede
stuk van de Kruisbaan onder handen genomen. Tijdens deze fase zal het fietspad vanaf de
bevrijdingsstraat tot aan de Kaaistraat opgeknapt worden. De andere kant (richting Beverlo) staat
opgenomen in de planning van volgend jaar. Om de fietsveiligheid te waarborgen, zullen de klinkers
vervangen worden door asfalt. In de Adelardstraat wordt het voetpad vernieuwd. De oude klinkers
vervangen door nieuwe waardoor het aangenamer én veiliger wandelen is. 
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De vorige jachtverpachting is sinds 2020 afgelopen en is een laatste maal verlengd tot er
een nieuwe verpachting plaatsvindt en uiterlijk tot 30 juni 2022.

De jachtverpachting heeft als doel om een gezonde reewildpopulatie te realiseren/in
stand houden in het domein van de verpachter. De verpachting heeft mede als doel
om de populatie everzwijn op een aanvaardbaar niveau te houden. De aanwezigheid van
reewild draagt bij tot de ecologische waarde van het gebied, de wildstand moet van dien
aard zijn dat er geen bedreiging bestaat voor de habitats en hun voortbestaan en
ontwikkeling. 

De jachtverpachting heeft tevens tot doel schade aan de omliggende landbouwpercelen
binnen aanvaardbare perken te houden, het risico op verkeersongevallen te beperken
en de populaties van invasieve exotische soorten te beperken. In de loten waar jacht op
reeën wordt toegestaan, gebeurt dit met het oog op het realiseren en in stand houden
van een gezonde reewildpopulatie in het domein en de ruimere omgeving ervan en het
vermijden van een wilddruk die natuurlijke bosverjonging zou verhinderen
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Welke inspanningen worden genomen om de Beringenaren behorende tot de specifieke
doelgroep te overtuigen om deel te nemen aan deze bevolkingsonderzoeken? Worden er
extra inspanningen geleverd voor de leeftijdscategorieën die een lager percentage kennen?
2/2 
Gezien de sterke daling met betrekking tot de cijfers voor preventieve screening naar
borstkanker. Welke extra inspanningen zullen geleverd worden om meer Beringenaren te
overtuigen preventief om de 2 jaar een mammografie te laten nemen? 

Jaarlijks worden de resultaten van de preventieve screenings van de overheid in het kader van
de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker
gepubliceerd. Deze bevolkingsonderzoeken zijn ondertussen al tamelijk goed ingeburgerd. Dat is
positief want ze zijn o-zo-belangrijk om vroegtijdig deze specifieke vormen van kanker op te
sporen wat de kans op genezing aanzienlijk kan verhogen. Naar aanleiding van wereldkankerdag
begin deze maand breng ik de laatste cijfers (van 2020) graag onder de aandacht. 

Het is als lokaal bestuur onze plicht om zoveel mogelijk Beringenaren op te roepen om in te
gaan op de uitnodiging en zich te laten screenen. Ik licht graag de cijfers van 2020 voor
Beringen toe. De cijfers van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker: 62,7% van de Beringse
vrouwen tussen 50 en 69 jaar (de doelgroep) liet zich preventief onderzoeken aan de hand van
een screeningsmammografie de afgelopen 2 jaar. Dat is aanzienlijk minder dan het
streefdoel van 75%. De cijfers wat baarmoederhalskanker betreft kennen dezelfde trend. 61,1%
van de meisjes en vrouwen tussen 25 en 54 jaar (de doelgroep) ging langs bij de huisdokter of
gynaecoloog voor een uitstrijkje in de afgelopen 3 jaar, ook hier werd het vooropgestelde
streefdoel van 65% niet bereikt. In de jongste- (25-29j) en oudste leeftijdscategorie (60-64 jaar)
is dit percentage het laagst. De dekkingsgraad bedraagt hier respectievelijk 56,6% en 53,2%.
67,3% van de Beringse 50 tot 74-jarigen (zowel mannen als vrouwen) liet zich preventief
screenen op dikkedarmkanker. Dat is boven het streefdoel van 60%. Toch betekent dit dat 32,7%
van de doelgroep zich niet preventief laat onderzoeken. 

Omdat het hier om een screening voor zowel mannen als vrouwen gaat kunnen we naar geslacht
vergelijken. Opmerkelijk is dat meer vrouwen dan mannen een onderzoek naar dikkedarmkanker
laten afnemen. 70,1 % vrouwen en 64,4% mannen. Globaal bekeken is het aantal Beringenaren
dat zich preventief laat onderzoeken lichtjes gedaald bij baarmoederhalskanker (62,2%-61,1%)
en dikkedarmkanker (68,4%-67,3%) en relatief sterk gedaald bij borstkanker (69,6%-62,7%). 

Daarom stelde ik volgende vragen: 

MONDELINGE VRAAG:DE CIJFERS VAN HET
BEVOLKINGSONDERZOEK NAAR BORSTKANKER,
BAARMOEDERHALSKANKER EN DIKKEDARMKANKER


