
 

 

 

Beringen bevraagt, VOLUIT luistert 
 

 

Beringen, 23 juni 2018 

 

Donderdag presenteerde het stadsbestuur de resultaten van haar burgerbevraging “Beringen bevraagt”. 

Aangezien burgerparticipatie één van de kernwaarden is van VOLUIT hebben we deze resultaten met 

veel interesse gelezen.  

 

“Wat in de bevraging al meteen in het oog springt, is dat er duidelijk nood is aan meer inspraak en 

participatie van de Beringse burgers. Slechts 9% van de ondervraagden evalueert de inspanningen van 

de stad op het vlak van burgerinspraak en -participatie als (zeer) goed. Sinds het ontstaan van onze lijst 

VOLUIT hebben wij met verschillende initiatieven, klein en groot, burgerparticipatie in de praktijk trachten 

om te zetten. Zoals ook blijkt uit de bevraging is dit echter geen evidente opdracht. Het feit dat slechts 

1055 burgers (inwoners en ondernemers) bereikt werden met de bevraging duidt aan dat de lokale 

politiek nog steeds zeer ver staat van de mensen. Maar we zijn ervan overtuigd dat dit beter kan en 

moet”, zo stelt Guy Kenens (oprichter van en kandidaat voor VOLUIT). 

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober heeft VOLUIT ervoor gekozen om haar 

campagne #KiesVoluit18 in verschillende fases te voeren. In een eerste fase willen we voldoende tijd 

nemen om met de burgers in gesprek te gaan over wat er leeft in Beringen of over wat beter of anders 

moet. Guy Kenens besluit: ”Volgende week zullen de sluitstukken van onze “Voluit luisteren”-campagne 

uitgerold worden met onder meer een gezinsmoment “Voluit de vakantie in” en een wandeling “Voluit 

voor dierenwelzijn”. Op basis van ons participatietraject gaan we dan voluit aan de slag met ons 

programma en concrete actiepunten. Dit wil niet zeggen dat het traject van burgerparticipatie hiermee is 

afgerond. Tijdens de volgende fase van onze campagne “Voluit spreken” zullen we concrete voorstellen 

formuleren hoe we burgerparticipatie in de praktijk willen brengen na de verkiezingen.”   

 

Naast het thema burgerparticipatie willen we nog een aantal opvallende resultaten uit de burgerbevraging 

onder de aandacht brengen. Het betreft hier een aantal conclusies die ons zorgen baren en die een 

schaduw werpen op het overwegend positief beeld dat door het stadsbestuur van Beringen geschetst 

wordt.  

 

“Algemeen kan inderdaad gesteld worden dat de Beringenaar graag in Beringen woont, en dat kunnen 

we als lokale lijst die zich voluit inzet voor Beringen alleen maar toejuichen. De Beringenaren waarderen 

ook duidelijk de verwezenlijkingen van de voorbije legislatuur, bijvoorbeeld op het vlak van recreatieve 

infrastructuur. Dit betekent echter niet dat er nog een aantal belangrijke aandachtspunten en 

verbeterpunten zijn”, verduidelijkt Tijs Lemmens (gemeenteraadslid en kandidaat voor VOLUIT). 

Tijs vult aan: “Zo is het heel duidelijk dat mobiliteit over heel Beringen op vele vlakken tekortschiet. Van 

infrastructuur inzake wegen, fiets- en voetpaden over verkeersveiligheid (met extra aandacht voor de 

schoolomgevingen) tot de verkeersdoorstroming scoort Beringen ondermaats. Verder zien we dat er 

meer aandacht gevraagd wordt voor jeugdwerking (jeugdhuizen en vrijetijdsaanbod voor jongeren) en 

dat er nood is aan meer ondersteuning voor verenigingen en buurtcomités, voor handelaars en voor 



 

 

erfgoedzorg. Ook op het vlak van veiligheid en netheid worden er problemen aangekaart (o.a. zwerfvuil, 

sluikstorten, afwezigheid van openbare netheid, geluidsoverlast).” 

 

Het valt ook duidelijk op dat de aandachtspunten verschillen van buurt tot buurt. Zo zijn Beverlo en 

Korspel bijvoorbeeld echt op zoek naar speelruimte voor kinderen, terwijl dit in Koersel-Oost minder 

gemist wordt. In Koersel en Korspel heeft men minder geluidsoverlast, terwijl dit in Tervant, Beringen en 

enkele delen van Paal wel ervaren wordt. Beringen is duidelijk geen eenheidsworst. Elke buurt heeft haar 

eigenheid. Een vaststelling die ons niet verwondert en ook het vertrekpunt vormt van de visie en het 

programma van VOLUIT.  

 

Beringen vereist een puur lokale aanpak die buurtspecifiek is en m.a.w. vertrekt vanuit de eigenheid en 

noden van de verschillende deelgemeenten, dorpen, buurten. Een dergelijke aanpak is alleen maar 

mogelijk als hierbij de inwoners betrokken worden. De middelen moeten m.a.w. anders ingezet worden, 

namelijk meer op maat van de wensen van onze inwoners. Dit vraagt echter een nieuwe politieke cultuur 

met een gedeelde verantwoordelijkheid van beleidsmakers en inwoners. Geen makkelijke opdracht voor 

het volgende stadsbestuur maar wel één die noodzakelijk is om een stad op maat van alle burgers te 

worden. 

 

 

Meer info en contact:  

Guy Kenens: 0472 57 80 75 

Tijs Lemmens: 0479 43 94 63 

www.voluit.eu 


