
In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort zal een team handhavers van de Vlaamse
afvalstoffenmaatschappij OVAM tijdens specifieke acties patrouilleren op het
grondgebied van Beringen en overtreders beboeten. De gemeenteraad keurde deze
samenwerking gisterenavond goed. We willen de strijd tegen zwerfvuil verder
opvoeren. De huidige aanpak resulteerde vorig jaar in 218 vaststellingen van
overtredingen rond zwerfvuil en sluikstort. De extra handhavers zijn een aanvulling
op onze huidige middelen, zoals de mobiele camera’s en de gemeenschapswachten.
Door het actieterrein uit te breiden, willen we zorgen voor een net en leefbaar
Beringen. 
 
Steden en gemeenten kunnen gratis een beroep doen op deze extra handhavers ter
ondersteuning van hun lokaal beleid. Zo geeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal
Demir de gemeenten een duwtje in de rug om zwerfvuil terug te dringen. De lokale
besturen en de OVAM werken samen een aanpak op maat uit, waarin de lokale
GAS-vaststellers, de GAS-sanctioneringsambtenaar, de milieudienst en de lokale
politie betrokken worden. De zwerfvuilhandhavers werken als GAS-vaststellers
volgens het lokale politiereglement. 
 
De eerste actie in samenwerking met de handhavers van de OVAM vindt in het
voorjaar plaats. De focus ligt dan op Beringen-centrum en meer specifiek de
Lutgartsite, het busstation en de omgeving rond de scholencampus. Zwerfvuil en
sluikstort is een gekend probleem in Beringen. Tot nu toe focusten we op
informeren en sensibiliseren, maar vanaf het voorjaar gaan we ook GAS-boetes
opleggen. Tijdens de op voorhand aangekondigde acties zelf zullen de
zwerfvuilhandhavers in burger patrouilleren en trachten overtreders op heterdaad te
betrappen. Bovendien zijn ze ’s avonds en in het weekend inzetbaar.
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Sinds het voorjaar 2019 werkt Infrabel aan de elektrificatie van de spoorlijn tussen Hasselt
en Mol. Deze werkzaamheden verlopen gefaseerd verder tot eind 2022. In het kader van de
elektrificatie worden er in Beringen vanaf begin dit jaar ook vier bruggen (Stationsstraat,
Koerselsesteenweg, Zandstraat en Steenstortstraat) verhoogd en/of aangepast. Voorbereidend
aan deze werken zal Fluvius de nodige nutsleidingswerken uitvoeren.

Op 10 januari startte Fluvius de eerste nutsleidingswerken in de Stationsstraat waarbij een
aantal elektriciteitskabels op de brug moeten verplaatst worden. Aansluitend op de werken van
Fluvius starten de bouwkundige werken door de hoofdaannemer waarbij voorzien is vanaf eind
januari de bestaande brug reeds af te breken. De werken van de hoofdaannemer zullen duren
tot ongeveer het bouwverlof van dit jaar (zomer 2022). Tijdens de werken, die starten op 10
januari, zal de brug worden afgesloten voor voertuigen, fietsers en voertuigen. Er wordt
plaatselijk een duidelijke omleiding voorzien.

Tijdens de volgende fasen zal er ook worden gewerkt in de zones van de andere bruggen
(Koerselsesteenweg, Zandstraat en Steenstortstraat). De start voor de nutsleidingswerken aan
de Koerselsesteenweg is voorzien op 24 januari. Tijdens deze werken, die ongeveer 3 maanden
zullen duren, is steeds in één richting afwisselend verkeer mogelijk op de
Koerselsesteenweg. Vanaf maart 2022 zal Infrabel verder werken in die zone zodat de
nieuwe brug – die naast de bestaande brug wordt opgebouwd - kan inschuiven in oktober
2022. De timing van deze werken is weersafhankelijk. Onze stad en Infrabel zullen via hun
(online) kanalen steeds communiceren over de verschillende fasen van de werken. Momenteel
wordt de vooropgestelde planning verder geconcretiseerd. Als er werken zijn die aanzienlijke
hinder met zich meebrengen dan zullen die worden aangekondigd via een bewonersbrief en in
de betrokken omgeving worden verdeeld.
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Dankzij het Vrijetijdsfonds kunnen gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben,
wel sporten of zich creatief ontwikkelen. Via deze samenwerking willen beide partijen
Beringenaren in kansarmoede sociaal activeren, kunnen deelnemen aan
vrijetijdsactiviteiten is hier dan ook een belangrijk onderdeel van. De verduurzaming van
individuele initiatieven, die geld inzamelen voor projecten, zou in één collectief fonds
komen om zo méér mensen méér kansen te geven om te participeren aan sport, cultuur,
jeugd en andere vrijetijdsactiviteiten. Dankzij het fonds zullen we meer middelen hebben
om mensen te begeleiden naar vrijetijdsactiviteiten.  
 
Een structureel en duurzaam fonds bestaande uit publieke en particuliere middelen.
Actoren in Beringen stimuleren we om te doneren. Donateurs kunnen zijn: particulieren,
individuele burgers, lokale vrijetijdsactoren, serviceclubs en bedrijven. 
 
 
Het fonds wordt beheerd door een bestuurscomité die vanuit verschillende
maatschappelijke hoeken is samengesteld. Ook de organisaties die jaarlijks goede doelen
steunen worden actief betrokken. Zij bekijken dus op basis van een aantal criteria hoe dit
fonds verdeeld wordt. De criteria zullen in lijn liggen met die van de Uitpas zodat deze
aanvullend zijn aan elkaar. Het bestuursorgaan wordt zo snel mogelijk samengesteld zodat
de eerste stappen richting de opmaak van het fonds gezet kunnen worden. Het eerste
doel is dus om met het bestuur een plan van aanpak te ontwikkelen.  
 
Horizont vzw verzorgt zo met haar deelwerking ‘Rap op Stap’ de volledige keten van
screening, indiening en uitbetaling van de individuele financiële tegemoetkoming voor
vrijetijdsactiviteiten. Het reeds bestaande netwerk vrijetijdsparticipatie wordt
betrokken aangezien ze een belangrijke rol spelen in de doorverwijzing. 
 

HET VRIJETIJDSFONDS
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Op welke manier zet stad Beringen zich in voor het stimuleren van lezen en het
aanscherpen van de taalvaardigheid? Welke acties worden ondernomen? Hoe
worden deze onder de aandacht gebracht?
Gezien de grote diversiteit in onze stad. Is er ook een specifieke, aangepaste
focus op kinderen en jongeren die niet het Nederlands als moedertaal hebben?

Eind november (20-28 november) werd naar jaarlijkse traditie de Voorleesweek
georganiseerd. In deze week wordt er extra aandacht gevraagd voor (voor)lezen,
begrijpend lezen en taalvaardigheid. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren plezier
hebben in het lezen en motivatie krijgen om te gaan lezen. 
Uit de PISA (OESO) en PIRLS-testen (IEA), die respectievelijk peilen naar onder andere
leesvaardigheid en begrijpend lezen bij onze jongeren , blijkt dat we al enige tijd
achteruitgaan wat lezen betreft. Zo bereikt 20% van de 10-15 jarigen het
minimumniveau voor lezen niet. 

Om deze cijfers opnieuw op te krikken werd het Leesoffensief in het leven geroepen,
een samenwerkingsverband tussen verschillende overheidsdepartementen,
organisaties en instanties die bezig zijn met lezen en taal. Zij zetten zich op lange
termijn (2021-2030) in, om via een breed programma, overtuigde lezers warm te houden
maar vooral de niet-lezers erbij te halen. 

Lezen is essentieel in je schoolcarrière, maar het gaat verder dan dat. Ook in je
volwassen en professionele leven is lezen, begrijpend lezen en taalvaardigheid een
constante.

Daarom stelde ik de volgende vraag:

MONDELINGE VRAAG OVER
AANDACHT VOOR LEZEN EN
TAALVAARDIGHEID


