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Een nieuw jaar doet ons altijd even terugblikken én vooruitkijken. 2021 is voorbij en zo is deze 
legislatuur alweer halverwege. Het afgelopen jaar werd opnieuw heel wat gerealiseerd in onze stad. 
Zo vierden we een nieuw stukje Beringen voor iedereen: het nieuwe stadhuis, de herinrichting van 
de markt, de vernieuwde bib en de nieuwe COR zijn een feit. Ook kreeg Beringen in 2021 haar eerste 
fietsstraat en bouwden we verder aan een fietsvriendelijk Beringen. Ook zeker niet te vergeten is de 
uitrol van het vaccinatiecentrum. Mede dankzij vele straffe vrijwilligers behaalde onze stad in een mum 
van tijd de vaccinatiegraad, waardoor er deze zomer opnieuw heel wat evenementen mogelijk 
waren, zoals de Ethias Cross en de Parkies Concerten.

In 2022 staan nog vele mooie projecten op de planning. Zo streven we samen naar een 
buitengewoon Beringen. Een Beringen waar het aangenaam is om te wonen, werken én 
leven, waar iedereen mee is en waar kansen liggen voor onze kinderen en jongeren.

2021 was een jaar van indrukwekkende 
verwezenlijkingen. Een jaar waarin warmte en 
solidariteit centraal stonden. Laten we dit in 
2022 doorzetten en samen verder bouwen 
aan een buitengewoon Beringen.
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CD&V ON TOUR IN BERINGEN 
Onze diverse partij is thuis in elke deelgemeente. In Beringen valt 
er ontzettend veel te beleven, ook wij blijven nog steeds unieke 
plekjes ontdekken. Om samen met jullie te proeven van al het 
heerlijks dat onze stad te bieden heeft, gaan we on tour. In het 
najaar brachten we een exclusief bezoekje aan de gloednieuwe 
COR en daarna was het bruisende Beverlo aan de beurt.  
Kruip jij volgende keer mee in onze tourbus?  
Check: https://beringen.cdenv.be/nieuws/on-tour-/

CD&V IN  CD&V IN  
ACTIEACTIE

BERNADETTE

Wat is jouw wens voor 2022?  

Een goede gezondheid! Dat klinkt 
cliché, maar na de voorbije twee 
bizarre coronajaren is een optimaal 
fysiek en mentaal welzijn ineens 
niet meer zo vanzelfsprekend.

Welk liedje kon jou vorig jaar 
bekoren? 

Ik grijp altijd terug naar kleinkunst. 
Het overlijden van Kris De Bruyne in 
2021 heeft me wel geraakt. Verder 
ben ik al mijn hele leven fan van 
Boudewijn de Groot en ook Guido 
Belcanto vind ik geweldig. 

Wat is jouw grootste uitdaging 
voor dit jaar?  

Mijn rol als oma opnemen. Op 1 juni 
2021 ben ik de fiere oma geworden 
van mijn eerste kleinkind, Auréline. 
De gezellige wandelingen met mijn 
vriendinnen op zondagvoormiddag 
wil ik ook weer allemaal meemaken. 

Wat zal je het meest missen, nu 
je niet meer actief zal zijn in de 
politiek? 

Mijn mandaat binnen OCMW is na 
zes jaar afgelopen. Het was vrij 
intensief, maar zeer boeiend en 
verrijkend. Ik mocht kennismaken 
met tal van medewerkers én met 
de werking binnen het OCMW. 
Vanuit een grote waardering 
voor iedereen die zich dagelijks 
inzet voor de noden en vragen 
die leven bij Beringenaren, wil ik 
iedereen bedanken voor de fijne 
samenwerking.

LIESBETH

Wat betekende 2021 voor jou? 

Tijdens de pandemie hadden 
we tijd voor familie, liefde en 
gezellig samen thuis zijn. Helaas 
kleurde 2021 donker toen mijn 
schoonmoeder overleed. Zo’n 
immens verlies, bevestigt eens  
te meer dat we elk moment, hoe  
klein dan ook, moeten koesteren. 

Hoe wil je 2022 ervaren? 

Goh, ik zou toch héél graag nog 
eens met mijn gezin op vakantie 
willen gaan!

Welk gezinsmomentje ga je nooit 
vergeten? 

Patrick en ik zijn wettelijk gaan 
samenwonen. Toch een heel 
speciaal momentje voor ons.

Hoe ga je je positie als lid van het 
bijzonder comité invullen? 

Streng maar rechtvaardig. Er zijn 
zoveel mensen die hulp nodig 
hebben. Ik wil er dan ook voor 
zorgen dat de meest kwetsbare 
groepen zo snel en goed mogelijk 
geholpen worden.

Patrick Heymans 
      Afdelingsvoorzitter

DANKJEWEL! 
 
Jullie staan aan de basis van onze ploeg. Nogmaals dankjewel 

voor het vertrouwen! We zetten door en werken verder aan ons 

Buitengewoon Beringen. Vertrouwen in ons? Kom erbij! 

EEN HART VOOR IEDEREEN 
Samenhorigheid, geluk, eenheid en gelijkheid: enkele 
waarden die ons enorm nauw aan het hart liggen. 
Als partij en als individu willen we dat deze waarden 
ons uitgangspunt blijven. We moeten onze prachtige 
diversiteit omarmen en koesteren. Haat, discriminatie 
of ongelijkheid horen niet thuis in onze samenleving. 

Een nieuw bestuur voor ons Buitengewoon Beringen

Niet alleen bruggen worden in Beringen verhoogd, ook de levenskwaliteit van onze Beringenaren stijgt. Ondanks 
de coronapandemie heeft CD&V Beringen hard gewerkt aan projecten die wonen, leven en genieten in Beringen 
bevorderen. Thomas, onze burgemeester, is samen met onze schepenen de drijvende kracht achter een goed en 
eerlijk bestuur. 

Ook onze bestuursleden en sympathisanten zetten zich in voor een geweldig Beringen. We zijn hen dan ook 
enorm dankbaar dat ze zich dagelijks inzetten voor onze stad, als straffe vrijwilliger, ondernemer, noem maar op. 
Dankjewel om met een klein gebaar het leven in Beringen aangenamer te maken. 

Ons bestuur is thuis in elke deelgemeente. We omarmen onze diversiteit en dragen dit uit. Met het hart op de 
juiste plaats en een stevige portie ambitie, blijven we het allerbeste geven. Laten we van 2022 een onvergetelijk 
en gelukkig jaar maken! 

Een buitengewoon idee? Laat van je horen!  Beringen, een voorbeeld voor Vlaanderen.

ONZE RAADSLEDEN ONZE RAADSLEDEN 
AAN HET WOORDAAN HET WOORD

JESSICA

Welk onvergetelijk moment 
beleefde je in 2021?

De aankondiging van lockdown 3.0 
in het voorjaar. We mochten 
toen gelukkig wél op afspraak 
werken. Toen de eerste afspraken 
binnenstroomden, was dat voor 
mij een onvergetelijk moment. Ook 
nu konden we weer rekenen op de 
steun van onze klanten.

Waar kijk je als kersvers 
gemeenteraadslid het meeste naar 
uit? 

Om me opnieuw te verdiepen in de 
dossiers van de middenstand. Het 
is altijd leuk om hier je persoonlijk 
idee over te kunnen geven en 
het belang van de handelaars in 
Beringen behartigen.

Jouw favoriete plek in Beringen?

Als ik er één moet kiezen, ga ik voor 
een leuke wandeling of fietstocht 
aan de Paalse Plas.

Voor welke serie of film blijf je 
graag thuis?

Emily in Paris op Netflix.  
Lekker chillen en verstand op nul.
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Op 8 oktober werd het gloednieuwe stadhuis officieel geopend. 
Op de vooravond van het openingsweekend mochten we onze 
stakeholders en gemeenteraad ontvangen en werd het startschot 
gegeven. Een heel weekend lang werd ons stadscentrum 
omgetoverd tot een beleving waar iedereen van kon genieten.

Wat een succes! We mochten 7500 bezoekers verwelkomen op 
de exclusieve burgerrondleiding. Het deed me deugd te zien dat 
anderen net zo enthousiast waren als ik om kennis te maken met 
ons nieuwe stadhuis. Ook de vernieuwde bib en de heraangelegde 
markt vielen in de smaak. De berenwandeling zorgde voor blije 
gezichten en iedereen straalde van bewondering.

Tegen de avond ging de drukte wat liggen en maakte Theater Tol 
zich klaar om de donker te verlichten. We werden overspoeld door 
een mix van dans, poëzie en zang. Een innemende show die ogen 
deed fonkelen en het drukke marktplein stil kreeg. De perfecte 
afsluiter van een mooie dag.

Op 15 februari werden de eerste 100 zorgmedewerkers in 
Beringen geprikt. Niet veel later schakelde ons vaccinatie-
centrum een serieuze versnelling hoger. Er konden 1200 
Beringenaren per dag gevaccineerd worden. Door de geweldige 
inzet van ons zorgpersoneel, vrijwilligers en de solidariteit van 
onze inwoners, haalden we al snel een vaccinatiegraad van 80%. 

Toen duidelijk werd dat de vaccinatiecentra ook na 15 
oktober moesten openblijven, werd er beslist om naar één 
vaccinatiecentrum te gaan voor de volledige Eerstelijnszone 
West-Limburg. Ons oud Administratief Centrum kreeg een 
tijdelijke herbestemming als vaccinatiecentrum. Dankzij meer 
dan 200 straffe vrijwilligers, draait dit vaccinatiecentrum  
‘West-Limburg’ nog steeds op volle toeren!

Het verenigingsleven in Koersel kan sinds oktober opnieuw gebruik 
maken van de splinternieuwe COR. Met dit modern ontwerp komen 
we tegemoet aan de wensen van het verenigingsleven in Koersel. 
Zo zijn er twee polyvalente ruimtes en de nodige vergaderruimte. 
Het geheel past mooi in een groene omgeving samen met de 
Academie. 

De vloeiende circulatie omheen het gebouw bepaalt de compacte 
en organische vorm ervan. Het zorgt voor een doorgang tussen 
beide gebouwen die open en licht is met ruimte voor groen. 
Het theaterpleintje voor de foyer is een aangename centrale 
ontmoetingsplek die de link vormt tussen de gebouwen, het  
voet- en fietspad en de parking. We zijn trots op deze vaste plek 
voor het verenigingsleven in onze creatieve stad!

EEN TERUGBLIK OP 2021 EEN TERUGBLIK OP 2021 
STERK CENTRUM 

BERINGEN PRIKT 

Thomas Vints, Burgemeester
Personeel, Veiligheid en Preventie, 
Communicatie, Armoede, Algemeen Beleid

Thomas Vints, Burgemeester
Personeel, Veiligheid en Preventie, 
Communicatie, Armoede, Algemeen Beleid

We maken een nieuw mobiliteits- en fietsbeleidsplan op 
dat moet bepalen waar we als stad de volgende jaren op 
vlak van mobiliteit naartoe willen evolueren. Het vormt het 
kader waarbinnen de mobiliteits- en verkeersmaatregelen 
moeten passen. Dit gaat onder meer over parkeren, snelheid, 
wegencategorisering, fietsroutenetwerken, het openbaar 
vervoer en nog veel meer.

Een belangrijk aspect binnen dit plan is het fietsbeleid. We 
hebben de ambitie om van Beringen een echte fietsstad te 
maken en willen de Beringenaar zoveel mogelijk op de fiets 
krijgen, vooral in het woon-schoolverkeer, woon-werkverkeer  
en voor korte verplaatsingen. Een veilige fietsbeleving staat  
dan ook voorop. 

Het nieuwe mobiliteitsplan zal de basis vormen voor 
investeringen in veilige fietsinfrastructuur, fietsenstallingen, 
het uitwerken van veilige schoolroutes, enzovoort. Voor de 
opmaak van het plan doen we graag beroep op de kennis van 
onze Beringenaren. Door jullie hierin actief te betrekken, kunnen 
we eventuele blinde vlekken en ruimtelijke kansen ontdekken.

Toen ik in september te horen kreeg dat Hilal richting Brussel 
ging trekken, maakte ik me klaar om - iets eerder dan voorzien 
– het schepencollege te vervoegen. Ik keek er enorm naar uit 
om aan de slag te gaan en samen met stad Beringen te groeien, 
leren en ontdekken. Het blijft een eer om te mogen werken aan 
een nog beter Beringen. Een stad waar ik als inwoner, schepen 
en mama enorm trots op kan zijn. 

Ik ben er zeker van dat er nog veel kansen liggen die we moeten 
grijpen en waar we volledig voor moeten gaan. Onze stad is 
mooi, warm en zo ontzettend solidair. Mijn bevoegdheden liggen 
in lijn met mijn passie, ambitie en wil om onze diverse stad op 
de kaart te zetten. Samen zorgen we ervoor dat Beringen een 
geweldige stad blijft om te wonen, werken en genieten!

Op 26 september legde voormalig schepen Hilal Yalçin de eed 
af als Vlaams Parlementslid. Haar schepenambt gaf ze door 
aan Ann-Sofie Vanoverstijns. Hilal zetelt wel nog in de Beringse 
gemeenteraad. 

“2021 was voor mij een jaar vol verrassingen. Ik ben dankbaar 
dat ik de kans heb gekregen om de stap te zetten naar het 
Vlaams Parlement. Ik volg er de commissie Onderwijs op 
en ben plaatsvervangend lid in de commissie Binnenlands 
Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering. Commissies met 
enorm interessante onderwerpen waar ik mij de laatste 
maanden volop in heb verdiept. Het thema diversiteit heeft 
me altijd nauw aan het hart gelegen, en dat is nu niet anders. 
Binnen het luik Onderwijs wil ik me toeleggen op diversiteit in 
de brede zin. Dit gaat onder andere over een weerspiegeling 
van onze samenleving in het lerarenkorps, het verhogen van 
het aantal meisjes in STEM-richtingen of het inzetten op 
inclusie om iedereen over een mogelijke drempel te loodsen. 

Beringen blijft mijn stad. Onze stadsbelangen vertegenwoordig 
ik dan ook graag in Brussel.”

HILAL YALÇIN ALS 
VLAAMS PARLEMENTSLID 

FIETS-EN 
MOBILITEITSPLAN 

Hilal Yalçin
Vlaams Parlementslid

Jean Vanhees
Openbare werken, Verkeer & 
Mobiliteit, Facilitair beheer, Groen

ANN-SOFIE VANOVERSTIJNS 
WORDT SCHEPEN 

NIEUWE COR

Ann-Sofie Vanoverstijns
Zorg, Welzijn & Samenleven, 
Burgerzaken, Voorzitter BCSD

Patrick Witters
Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, 
Patrimoniumbeheer, Woonbeleid, Juridische Zaken
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Ook in 2022 leggen we ons toe op het verhogen van het 

veiligheidsgevoel in Beringen. We besteden opnieuw veel 

aandacht aan onze verplaatsbare overlastcamera’s. We 

vervangen drie camera’s door modernere modellen en 

vijf camera’s krijgen een update. Zo willen we de camera’s 

efficiënter gebruiken en nog vaker inzetten. Verder blijven 

we focussen op het tegengaan van sluikstort en zwerfvuil. 

In het voorjaar zal een team handhavers van de Vlaamse 

afvalstoffenmaatschappij OVAM tijdens specifieke acties 

patrouilleren in Beringen en overtreders beboeten. De extra 

handhavers zijn een aanvulling op onze huidige middelen, 

waaronder de mobiele camera’s, de gemeenschapswachten 

en de vrijwillige Mooimakers. Het voorbije jaar werden 218 

overtredingen rond zwerfvuil en sluikstort vastgesteld, 

waarvan 170 door middel van verplaatsbare camera’s. 

Daarnaast zetten we in 2022 ook nog meer in op verkeers-

veiligheid. We zullen onder andere onderzoek doen naar 

het invoeren van trajectcontroles en GAS-snelheid in de 

zones 30 en 50. Ook zal onze politie blijven optreden tegen 

onverantwoord rijgedrag.  Met deze middelen willen we een 

groter veiligheidsgevoel creëren bij de Beringenaar.

In 2022 blijven we sterk inzetten op taalstimulatie en meer-

taligheid, met specifieke aandacht voor het Nederlands. We leggen 

ons verder toe op de groeimeter die het afgelopen jaar werd 

gelanceerd. Deze bevat tips en tricks voor ouders om op een leuke 

wijze talig aan de slag te gaan met hun kind(eren). Dit jaar zal de 

tentoonstelling van de groeimeter van school naar school trekken. 

Hiermee willen we zowel de kinderen, het schoolteam, als de 

ouders bereiken en met hen in gesprek gaan over het belang van 

taal in de opvoeding. Om in de toekomst een nog groter publiek te 

bereiken, leiden we in het najaar onze meertalige ambassadeurs en 

ervaringsdeskundigen op tot taalhulpen. Tot slot blijven we in onze 

reguliere werking focussen op lezen en voorlezen. Denk hierbij 

aan de rekentaalbladen, de taalmaatjes, de huistaakbegeleiding, 

de boekenruilkastjes, enzovoort. Op deze manier maken we van 

meertaligheid weer een positief verhaal.

2022 zal een heuse make-over met zich meebrengen 

voor een aantal Beringse bruggen. In het kader van de 

elektrificatie van de spoorlijn tussen Hasselt en Mol krijgen 

de Stationsstraat, de Koerselsesteenweg en de Zandstraat 

elk een gloednieuwe brug. De zijpanelen van de brug in de 

Steenstortstraat worden vervangen. Momenteel zijn de 

werken in de Stationsstraat in volle uitvoering. De andere 

bruggen zullen in de loop van het jaar volgen, maar de hinder 

blijft beperkt. Verder krijgt Paal-Tervant er tegen de zomer 

van 2022 ook een nieuwe stalen boogbrug bij, zoals dat in 

2021 ook voor Paal-Beringen al gebeurde. Het verhogen 

van deze brug tot 9,10 meter en het plaatselijk verbreden 

van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering 

van het Albertkanaal. Het project heeft tot doel de 

capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal 

weg te werken en de containervaart een boost te geven. 

Zo zorgen deze werken voor een duurzaam en efficiënt 

alternatief voor vrachtwagenvervoer. Met deze nieuwe 

bruggen creëren we een toegankelijker Beringen.

Een onafhankelijke groep experten van de Vlaamse 

Bouwmeester heeft via een scan de ruimtelijke en 

beleidsmatige sterktes en zwaktes van onze stad in kaart 

gebracht. Op basis van dit rapport hebben de experten 

potentiële projecten en beleidsmatige ingrepen voorgesteld 

om onze stad aangenamer, duurzamer en beter uitgerust 

te maken. Zo zijn er zeven ambities opgesteld voor een 

vernieuwend en duurzaam ruimtebeleid in Beringen. Om 

deze te realiseren zullen we nauw samenwerken met 

andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, economie, wonen, 

stadsontwikkeling, milieu en klimaat. 

In 2022 gaan we actief aan de slag met hun advies. In het 

voorjaar organiseren we een stadsdebat met de bevolking. 

Hiermee richten we ons op alle Beringenaren, in het 

bijzonder de jongeren. In hun toekomst zullen immers de 

grootste veranderingen plaatsvinden en zullen zijn dan ook 

genieten van de positieve impact hiervan. Ook de lokale 

insteek is erg belangrijk. Beringen kent vijf deelkernen, elk 

met hun eigen te waarborgen identiteit. Met het stadsdebat 

willen we onze inwoners informeren en inspraak bieden in de 

verschillende projecten. Zo zorgen we voor een vernieuwend 

ruimtebeleid met ambitieuze projecten voor onze stad. 

BERINGEN IN 2022 BERINGEN IN 2022 

EEN MOOI EN MODERN 
STRAATBEELD

EEN VEILIG 
BERINGEN

LEEFBAAR BERINGEN 

TAAL OMARMEN 

Patrick Witters
Ruimtelijke Ordening, Stadsontwikkeling, 
Patrimoniumbeheer, Woonbeleid, Juridische Zaken

AANPASSING MEERJARENPLAN
De tweede aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 20 december 2021. De aanpassingen hebben een positieve 
invloed op de bevoegdheden van onze burgemeester en schepenen. Ben je 
benieuwd naar wat er op de agenda staat? Scan de QR-code!

Jean Vanhees
Openbare werken, Verkeer & 
Mobiliteit, Facilitair beheer, Groen

Ann-Sofie Vanoverstijns
Zorg, Welzijn & Samenleven,
Burgerzaken, Voorzitter BCSD

Thomas Vints, Burgemeester
Personeel, Veiligheid en Preventie, 
Communicatie, Armoede, Algemeen Beleid
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Zit jij al een tijdje met prachtige ideeën voor onze stad in je 

hoofd, maar raak je ze maar niet kwijt? Wil jij ook je stempel 

drukken op het beleid en meebouwen aan een ‘Buitengewoon 

Beringen’? Of steun je CD&V Beringen liever vanop de 

achtergrond? Het kan allemaal!

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die hun steentje willen 

bijdragen aan de Beringse droom. Heb jij het in je om mee 

het verschil te maken? Stuur dan snel een mailtje naar 

cdenvberingen@gmail.com en stel jezelf kort voor.

Ook Beringenaren die ons als lid willen ondersteunen, kunnen 

hier een boodschap achterlaten. We contacteren je snel!

HEY, JIJ 
DAAR!

VU: Patrick Heymans, Rozenlaan 16 bus 9, 3580 Beringen 


