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Onze concrete voorstellen rond burgerinspraak en communicatie

- VOLUIT wil dat elke schepen bij het begin van de legislatuur een duidelijk en transparant beleidsplan aan de 
bevolking voorstelt. Dit plan kan worden getoetst aan de verkiezingsbeloften en bevat voldoende informatie om 
burgerparticipatie en bijsturing door burgers mogelijk te maken;

- VOLUIT wil dat enquêtes en volksbevragingen door het gemeentebestuur georganiseerd worden aan het 
begin van de legislatuur (en niet aan het einde), als krachtige ideeënstroom voor het beleid;

- VOLUIT wil burgerbudgetten vrijmaken die via een deelnameproject (co-creatie project) op maat van de 
buurt, regio, wijk of deelgemeente kunnen ingezet worden. De voorziene budgetten moeten kunnen variëren al 
naargelang de lokale noden;

- VOLUIT wil burgers laten deelnemen aan projecten vanaf de start, niet halverwege en zeker niet pas op het 
einde;

- VOLUIT maakt een prioriteit van het volledig informeren van burgers en verenigingen;

1. BURGERS die DEELNEMEN aan het beleid

Beringen heeft een gestructureerd beleid rond burgerparticipatie nodig. 
Burgers dienen alle kansen te krijgen om deel te nemen aan dit beleid. Zo 
creëer je een breed draagvlak voor beleidsbeslissingen en is het bestuur 
beter afgestemd op wat de mensen willen.

Voor politici betekent dit leren loslaten, open staan voor (constructieve) 
kritiek en hier ook effectief iets mee doen. Als je niet écht luistert 
naar de burgers, dan verlies je meer dan je wint. Beleidsmakers die zich 
authentiek, respectvol en luisterend opstellen zullen daar op termijn, samen 
met de ganse bevolking, de vruchten van plukken. Momenteel is er in Beringen 
participatie ondanks en niet dankzij het stadsbestuur. VOLUIT wil burgers, 
verenigingen en ondernemers voluit de kans geven om hun ideeën en engagement 
tastbaar tot in het bestuur te laten doordringen. VOLUIT streeft hiermee 
naar een nieuwe politieke cultuur met een gedeelde verantwoordelijkheid van 
beleidsmakers en burgers, waarbij we van een (gedwongen passief) Bezorgde 
Burger naar een (actief geëngageerde) Betrokken Burger gaan. 
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Onze concrete voorstellen rond burgerinspraak en communicatie

- VOLUIT wil de informatiekanalen van de stad openstellen voor kritiek van burgers. B-Magazine zou 
dan bijvoorbeeld niet meer alleen een goednieuwskrant zijn, maar o.a. ook melding maken van petities van 
burgers en standpunten van de oppositie;

- VOLUIT wil een stedelijke ombudsman/vrouw aanstellen voor individuele klachten van burgers;

- VOLUIT wil wijkadviesraden, buurtcomités of dorpsraden inrichten ter vervanging van buurtplatforms;

- VOLUIT wil een vragenuurtje voor inwoners op de gemeenteraad;

- VOLUIT wil burgerkabinetten oprichten waarin mensen zelf voorstellen kunnen formuleren online en in een 
fictieve gemeenteraad;

- VOLUIT wil dat alle burgers te allen tijde de gemeenteraad kunnen volgen. Een livestream van de  
gemeenteraad is vandaag niet meer weg te denken. De opnames zouden dan achteraf ook raadpleegbaar  
gemaakt kunnen worden via de website van de stad.
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Onze concrete voorstellen rond dorpenbeleid

- VOLUIT wil voor elk van de 4 deelgemeenten een schepen aanstellen die zich - over de diverse beleids-
domeinen heen - bekommert om de belangen van de hem/haar toegewezen deelgemeente, waarvoor hij/zij ook 
fungeert als eerste aanspreekpunt;

- VOLUIT wil via de bijzondere aandacht van het beleid voor de deelgemeenten - en altijd met de medewerking 
van geëngageerde burgers in de lokale gemeenschappen - de integratie en harmonisatie tussen de deelge-
meenten bevorderen, via een goed gestructureerd samenwerkingsplatform;

- VOLUIT wil de band tussen de deelgemeenten bevorderen en stelt voor om elk jaar in een andere dorpskern 
een nieuwjaarsreceptie te houden voor alle inwoners van de stad;

2. DORPENBELEID met respect voor de eigenheid en de leefbaarheid

VOLUIT gaat voor een puur lokaal verhaal en dat betekent dat we maximaal 
willen inzetten op de eigenheid van de verschillende deelgemeenten, 
dorpen en buurten. Het mag geen beleid meer zijn waarbij deelgemeentes 
tegen elkaar uitgespeeld worden. Het huidige stadsbestuur zet sterk in 
op stadskernvernieuwing maar dat impliceert ook dorpskernvernieuwing. De 
ontwikkeling van elke deelgemeente op basis van haar eigenheid, troeven en 
ambitie zal samenwerking tussen deelgemeentes aanwakkeren en zorgen voor een 
beter en sterker Beringen in haar geheel.

De bewoners van de dorpen moeten in hun eigen buurt voldoende mogelijkheid 
hebben op het vlak van wonen, winkelen en vrije tijd (horeca, sport, 
recreatie, jeugd en cultuur). Alleen op die manier kan men het 
gemeenschapsgevoel en het ‘sociaal weefsel’ voluit versterken en een nieuwe 
en frisse dynamiek geven. Een fris sociaal weefsel zorgt er ook voor dat 
dorpen niet worden 
opgeslorpt door de stad, maar elkaar net aanvullen. Zo is het ook aangewezen 
evenementen niet te laten samenvallen.

Wel is het belangrijk erover te waken dat in de dorpskernen het plezier 
van feestvierders in evenwicht is met de rust van de omwonenden. Er moet 
kordaat worden opgetreden tegen alle vormen van vandalisme, ordeverstoring 
en overlast.
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Onze concrete voorstellen rond dorpenbeleid

- VOLUIT voor Paal: 
 o (Her)bestemming school Tervant
 o (Her)bestemming kerkomgeving Tervant
 o Erkenning handelsader Diestersesteenweg/Paalsesteenweg in het kader van de detailhandelsvisie
 o Aansturen op uitbreiding capaciteit en/of het aantal scholen bij Vlaamse Overheid
 o Files op de Paalsesteenweg wegwerken
 o Streven naar een definitieve beslissing in het kader van het ENA-project;

- VOLUIT voor Beringen: 
 o Omgeving kerkhof Beringen-Centrum herbekijken na aanleg van de nieuwe brug
 o Dynamiek herstellen in Beringen-Centrum, vertrekkende vanuit een totaalvisie met  
 aandacht voor een mix aan functies
 o Verkeersdoorstroming rond Beringen-Centrum moet dringend herzien worden
 o Ruimte voorzien voor verenigingen, vrijwilligers, kunstenaars, jeugd,… bij de herbestemming  
 van de Sint-Lutgartsite
 o Parkeerruimte voorzien voor bezoekers van het centrum;

- VOLUIT voor Beverlo:
 o Toe-eigening door de stad van kantine RS Beverlo in het kader van een herbestemming
 o Ontwikkeling centrum Beverlo-Dorp: centrum verplaatsen richting koolmijnlaan  
 (braakliggend terrein naast CVOlino)
 o Herbestemming OCMW-gebouw in functie van verenigingen (jeugd, socio-cultureel,…);

- VOLUIT voor Koersel:
 o Betere ontsluiting van Koersel richting Paal (ook voor zwaar verkeer)
 o Doorstroming Koolmijnlaan bevorderen
 o Ontsluiting be-MINE herbekijken
 o Herbestemming van bezoekerscentrum de Watersnip.
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Onze concrete voorstellen rond mobiliteit en openbare werken

- VOLUIT wil een dringende (her)aanpak van de staat van heel wat wegen, fietspaden, verkeers¬drempels en 
bermen. Betonnen wegen moeten zoveel mogelijk geasfalteerd worden;

- VOLUIT wil een prioriteit maken van verbindingswegen;

3. Voor een comfortabele MOBILITEIT en goed geplande  
OPENBARE WERKEN

Om onze stad aantrekkelijk te maken voor onze (toekomstige) inwoners, 
ondernemers en bezoekers moet iedereen zich vlot kunnen verplaatsen. Onze 
grote verbindingen slibben echter dicht en daar moet dringend iets aan 
gebeuren.

VOLUIT gaat voor het wegwerken van stilstanden door de verbindingswegen (o.a. 
Koolmijnlaan, Tessenderlosesteenweg, Schaffensesteenweg, Koerselsesteenweg, 
Nieuwendijk, Kroonstraat, Zuidstraat) terug te gebruiken waarvoor ze zijn 
aangelegd. Onze mobiliteitsinfrastructuur moet in haar geheel bekeken 
worden en niet straat per straat zoals de afgelopen legislaturen. Zo’n 
infrastructuur vertrekt vanuit de gewest- en verbindingswegen. Op deze basis 
worden dan de andere straten aangesloten. Vervolgens moet een doordacht 
snelheidsplan worden uitgerold waarbij elke straat afzonderlijk bekeken 
wordt en een correcte snelheid bepaald wordt. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de omliggende toegelaten snelheden, zodat er niet 
voortdurend tussen de gas- en rempedaal gewisseld moet worden. Als sluitstuk 
moeten dan de controles opgedreven worden om snelheidsovertredingen te doen 
dalen.

Voor de fietsers is het tegenwoordig niet aangenaam. Onze fietspaden liggen 
er zeer slecht bij. Het is dan ook onmogelijk om te verlangen dat onze 
inwoners vaker de fiets zouden nemen. Net zoals voor de autowegen moet er 
eerst een basisstructuur ontwikkeld worden, met onder andere fietssnelwegen. 
Verbindingen die vaker gebruikt worden moeten uiteraard breder, beter 
verlicht en gescheiden zijn van de autowegen.

Heel wat wegenwerken vallen onder openbare werken. Te vaak is het de 
coördinatie tussen verschillende werken die te wensen overlaat. Timing van 
openbare werken moet beter op elkaar afgestemd worden, ook al worden de 
werken uitgevoerd door bijvoorbeeld de hogere overheid. Zowel de openbare 
werken als ons patrimonium moeten beter opgevolgd worden zodat we niet voor 
verrassingen komen te staan.
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Onze concrete voorstellen rond mobiliteit en openbare werken

- VOLUIT vindt dat het snelheidsplan drastisch herbekeken moet worden. Waar te snel gereden wordt, moet 
worden gecontroleerd, en zeker niet om de zoveel meter nieuwe snelheden aanpassen;

- VOLUIT streeft ernaar dat de timing van de bouw van de bruggen over het Albertkanaal in Beringen en Tervant 
herbekeken wordt. Ook de nieuwe verbindingsweg van en naar Paal en Lummen zal voor nog meer hinder zorgen. 
Het flessenhals-syndroom is door dat nieuwe plan onafwendbaar; 

- VOLUIT wil de realisatie bekijken van een fietsbrug waar nu de huidige brug in Beringen staat; 

- VOLUIT wil werk maken van een planner openbare werken die moet voorkomen dat teveel (wegen)werken in 
dezelfde buurt tegelijkertijd plaatsvinden;

- VOLUIT wil de staat van onze wegen, fiets- en voetpaden in kaart brengen en de slechtste moeten als eerste 
aangepakt worden. Vervolgens moet een onderhoudsplan worden opgesteld;

- VOLUIT wil zoveel mogelijk voorrang van rechts afschaffen door hoofd- en zijweg te bepalen;

- VOLUIT wil een handhavingsbeleid voor snelheidsovertredingen in plaats van de toegelaten snelheid te  
verlagen; 

- VOLUIT wil meer gerichte snelheidscontroles;

- VOLUIT wil samenwerkingen opzetten met andere gemeenten voor invalswegen;

- VOLUIT wil parkeerruimte voorzien in centra en bij activiteiten (markt, evenementen…);

- VOLUIT wil maximaal inzetten op slimme verkeerslichten om de verkeersdoorstroming te optimaliseren;

- VOLUIT wil een parallelweg langs het kanaal voor de ontsluiting van de industrie langs de afrit in Ham;
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Onze concrete voorstellen rond mobiliteit en openbare werken

- VOLUIT wil onderzoeken of het mogelijk is om de ontsluiting van Koersel via Hechtel te realiseren;

- VOLUIT wil onderzoeken hoe het verkeer rond Beringen-Centrum kan afgeleid worden via een lus rond Beringen 
zodat onder andere zwaar verkeer niet meer door Beringen moet;

- VOLUIT wil direct werk maken van kernproblemen inzake mobiliteit:
 o File Paal-Beringen
 o File be-MINE tot het Woonhof
 o Verbinding Paal-Koersel;

- VOLUIT wil onderzoeken in welke zin de verbindingen van de Lijn moeten verbeteren en in welke mate een beter 
aanbod van de NMBS verkregen kan worden;

- VOLUIT aanvaardt de dossiers inzake openbare werken die al gestart zijn, maar blijft wel kritisch in de opvolging 
en uitwerking;

- VOLUIT wil onderzoeken op welke manier de geluidsoverlast van de autostrade aan de kant van de Zwanenberg-
straat opgelost kan worden via een geluidsmuur of alternatief;

- VOLUIT wil overlast van overstroming bij hevige regenval aanpakken, ook al is het strikt genomen geen ge-
meentelijke bevoegdheid;

- VOLUIT wil dat openbare werken beter gecommuniceerd en opgevolgd worden zodat burgers gerust kunnen 
zijn wanneer werken bij hen in de buurt plaatsvinden;

- VOLUIT wil dringend werk maken van het bekijken van woonuitbreidingsgebieden in het kader van de betonstop;

- VOLUIT wil een pro-actief patrimoniumbeleid om niet voor verrassingen komen te staan (cfr. Gebouw club 9, 
zwembad ’t Cuypke, CC de Cor…) met betrekking tot o.a. onderhoud, isolatie, energie, brandveiligheid.
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Onze concrete voorstellen rond handel en middenstand

- VOLUIT wil de detailhandelsvisie herbekijken. In alle kernen moet detailhandel aangemoedigd in plaats van 
afgeremd worden via stimulerende maatregelen: bv. subsidies voor startende winkeliers, voor restauratie/
verfraaiing van handelspanden, voor evenementen of voor straatversiering,  herwaardering van leegstaande 
panden via kunst/fotografie of via pop-ups voor creatieve ondernemers, communicatie en promotie via een 
online platform ‘Puur Beringen’ of ‘Puur Lokaal’ met aandacht voor alle handelaars, horecazaken, evenementen, 
handelaar in de kijker,…;

- VOLUIT wil in het kader van de detailhandelsvisie ook de natuurlijke handelsader Diestersesteenweg/
Paalsesteenweg in Paal erkennen en alle kansen geven om verder te ontwikkelen;

- VOLUIT wil bepaalde pestbelastingen afschaffen bv. op onbenutte bedrijfspercelen, op leegstand, terrasbe-
lasting, drijfkracht,...; 

4. Een bruisende HANDEL en MIDDENSTAND

Beringen moet voluit gaan voor een coherent en pragmatisch winkelbeleid. 
Geen strikte afbakening, los van de lokale realiteit, maar een beoordeling 
op maat, gericht op kernversterking en op een kansrijk handelsklimaat. De 
keuze voor Beringen-Centrum als kernwinkelgebied is vanuit een bekommernis 
om gespreide detailhandel en met oog op een concentratie van een divers 
winkelaanbod te verdedigen. Deze keuze kan echter niet gemaakt worden 
zonder de gevolgen voor de andere deelkernen in kaart te brengen. Mogelijke 
negatieve neveneffecten (bv. leegloop van bepaalde deelkernen) moeten 
ingeschat kunnen worden opdat tijdig de nodige positieve stimulerende 
maatregelen kunnen genomen worden.

Deze legislatuur werd de ontwikkeling van be-MINE vooropgesteld. Dat deze 
ontwikkelingen voornamelijk op initiatief van provincie Limburg, Vlaanderen 
en privé-partners werden gerealiseerd, gaf alle kansen aan de beleidsmakers 
om hun focus op de andere kerngebieden te leggen. De rol van de deelkernen 
ter versterking van Beringen-Centrum mag immers niet onderschat worden. 
Niet alleen Beringen-Mijn maar ook Paal, Beverlo en Koersel kunnen, 
elk vanuit hun eigen ambitieniveau, een ondersteunende rol vervullen 
t.a.v. een kernwinkelgebied in Beringen-Centrum. Hun ambitieniveau kan 
lokaal verzorgend zijn, maar de lat kan en mag ook hoger liggen. Geef de 
verschillende deelkernen de kans om hun ambitie te tonen en bij te dragen 
tot de aantrekkingskracht van Beringen. Het is niet aan de overheid om dit 
ambitieniveau te bepalen, laat staan om dit af te remmen.
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Onze concrete voorstellen rond handel en middenstand

- VOLUIT wil een totaalvisie op Beringen-Centrum, dit in nauw overleg met burgers, handelaars en verenigingen 
uit heel Beringen. Voor VOLUIT is de heraanleg van het centrum en de ontwikkeling van de verschillende scholens-
ites het ideale moment om een denkoefening vanuit een totaalvisie op te starten. Een goed functionerend centrum 
staat of valt met de mix aan functies en de interactie hiertussen: o.a. een aantrekkelijke heraanleg van de markt, 
een vlotte ontwikkeling van de collegesite (nieuw stadhuis), een gevarieerd winkelaanbod, een bruisende horeca-
sector, mobiliteit, parkeergelegenheid, een boeiend cultureel, recreatief en toeristisch aanbod, een levendig 
verenigingsleven, netheid en veiligheid, een kwalitatief woonaanbod en sociale cohesie. Het is dit totaalpakket dat 
het centrum doet bruisen en een identiteit geeft. Bij investeringen moet hier rekening mee gehouden worden;

- VOLUIT wil een betere dienstverlening voor ondernemers, een partnerschap waarbij stadsdiensten en 
ondernemers samen streven naar vlotte realisaties van nieuwe initiatieven;

-VOLUIT wil het winkelen aangenamer maken met het afspelen van muziek in de straten tijdens de openingsuren. 
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5. Een actief VRIJETIJDS- EN ERFGOEDBELEID en een goede  
ondersteuning van het ONDERWIJS

Een aangename leefomgeving wordt mee bepaald door een breed en divers 
vrijetijdsaanbod (cultuur, recreatie, sport, jeugd) en een levendig 
verenigingsleven. Verenigingen en vrijwilligers geven de stad en haar dorpen 
en wijken mee vorm en dragen bij tot sociale cohesie. Het is pas door de 
activiteiten van mensen dat een kern of een dorp een ’ziel’ of ‘dorpshart’ 
krijgt. Vrije tijd wordt door elk individu echter anders ingevuld en het 
beleid moet er dan ook op gefocust zijn om verenigingen en mensen die 
initiatief nemen (op welk domein ze ook actief zijn) zo te ondersteunen dat 
ze hun energie maximaal kunnen inzetten om hun doel te bereiken.

Aangezien vrijetijdsbesteding vaak begint daar waar het onderwijs eindigt, 
is er voor het stadsbestuur ook een belangrijke taak weggelegd in de 
ondersteuning van het onderwijs. De lokale overheid moet niet tussenkomen in 
de visie en de werking van de scholen, maar kan de scholen wel ondersteunen 
in hun bijkomende opdrachten zoals o.a. voor- en naschoolse opvang, 
afvalbeheer, onderhoud van de speelplaats en van het aanwezig groen… Zo 
kunnen de scholen zich nog beter concentreren op hun kerntaak, zijnde 
kwalitatief onderwijs aanbieden om onze kinderen voor te bereiden op onze 
diverse en steeds complexer wordende maatschappij. Hierbij is het belangrijk 
dat alle scholen in Beringen correct en gelijkwaardig ondersteund worden. We 
hebben dan ook nooit begrepen dat tijdens de huidige legislatuur enkel de 
stedelijke basisscholen in de etalage werden gezet.

Op multicultureel vlak kunnen alleen initiatieven ondersteund worden die 
samenhorigheid bevorderen, met respect voor onze normen en waarden zoals 
o.a. gelijke rechten en plichten, individuele vrijheid, de gelijkheid 
van man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat. Elke vorm van 
discriminatie is ontoelaatbaar, of deze nu een positief of een negatief 
effect beoogt. We moeten het groepsdenken afzweren en mensen bekijken en 
verantwoordelijk stellen als individu. Mensen moeten beoordeeld worden op 
wie ze zijn, op hun talenten, op hun engagement i.p.v. op hun afkomst. 
Hierbij is het belangrijk om rolmodellen en bruggenbouwers naar voren te 
schuiven.  Met oog op een inclusieve samenleving, waar we met elkaar en 
niet naast elkaar leven, moeten we ook maatregelen nemen om gettovorming en 
segregatie (bv. concentratiewijken) aan te pakken. VOLUIT legt zich niet 
neer bij het afwijzen van de basisprincipes van onze beschaving, en eist 
van elke gemeenschap in Beringen wederzijds respect. Vijandigheid tegen en 
conflicten binnen of tussen gemeenschappen zijn onaanvaardbaar. Tegen rellen 
en baldadigheden moet streng worden opgetreden. Religieuze instanties, van 
wie of van waar ook, moeten zich van de politiek afzijdig houden en het 
samenleven bevorderen in plaats van groepen te viseren of tegen elkaar op te 
zetten. Ook moeten alle inwoners de Nederlandse taal beheersen, als sleutel 
tot integratie en emancipatie. Als je niet met elkaar kan communiceren, is 
het moeilijk tot dezelfde (Beringse) gemeenschap te behoren, ben je kansloos 
op de arbeidsmarkt, kan je geen gesprek voeren met je buren.
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Onze concrete voorstellen rond vrije tijd, erfgoed en onderwijs

- VOLUIT  wil  meer multifunctionele sportzalen met oog op een duurzame en kwalita¬tieve sportinfrastructuur 
verspreid over de deelgemeenten zodat er een betaalbaar en bereik-baar aanbod is voor alle inwoners, met 
bijzondere aandacht voor de jeugd en scholen; 

- VOLUIT wil meer speelpleintjes/openbare speelruimtes. Belangrijk is echter ook dat speelterreinen 
onderhouden worden en hierbij zet men dan ook best een participatie¬traject op;

- VOLUIT pleit voor een eigentijdse jeugdhuiswerking met ruimte voor experiment in Beringen-Centrum, 
gerealiseerd voor en door de jongeren in Beringen;

- VOLUIT wil nadenken over nieuwe, experimentele vormen van jeugdwerking met aandacht voor 
jongerenparticipatie en co-creatie;

- VOLUIT wil een sterkere financiële ondersteuning voor verenigingen, buurtcomités en vrijwilligers;

- VOLUIT gaat voor meer betaalbare (ontmoetings)ruimtes, ateliers, experimenteer- en exporuimtes voor 
verenigingen, kunstenaars, vrijwilligers, creatieve ondernemers, jongeren i.h.b. in leegstaande of nog te 
bestemmen gebouwen in de verschillende kernen (bv. Sint-Lutgartsite, OCMW-gebouw in Beverlo). De huurprijs 
kan gedifferentieerd worden al naargelang de gebruiker (bv. gesubsidieerd of niet gesubsidieerd, lokaal of niet) en 
soort activiteit (bv. commercieel of niet);

- VOLUIT denkt aan een Huis van de Vrije Tijd (buiten de muren van het stadhuis) waarbij een vrijetijdsloket wordt 
ingericht dat ook in het weekend (zaterdagvoormiddag) bereikbaar is;

- VOLUIT denkt aan een online platform voor verenigingen dat als promotie kan ingezet worden, maar ook met info 
over regelgeving, subsidies, met een vrijwilliger of vereniging in de kijker; 

- VOLUIT gaat voor de renovatie van OC De Buiting. Deze beantwoordt niet meer aan de hedendaagse normen en 
noden;
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Onze concrete voorstellen rond vrije tijd, erfgoed en onderwijs

- VOLUIT wil een UITpas voor vrijetijdsactiviteiten invoeren. Een spaar- en voordelenkaart voor iedereen, maar 
waarbij mensen in armoede bovenop de spaar- en ruilkansen kortingen krijgen op het vrijetijdsaanbod met een 
UITpas-label. De UITpas vereist dat de gemeente een lokaal netwerk voor personen in armoede opzet dat 
participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerkt;

- VOLUIT ziet erfgoed als een volwaardig beleidsthema via de aanstelling van een erfgoedschepen en 
-ambtenaar. 

- VOLUIT wil inzetten op de uitbouw van een stadsarchief als geheugen van Beringen waar alle verenigingen 
terechtkunnen en waar alle mogelijke informatie over de stad, de dorpen en hun inwoners verzameld, bewaard en 
(digitaal) gearchiveerd wordt en toegankelijk gemaakt wordt voor het publiek; 

- VOLUIT pleit voor het behoud van de Klitsberg in zijn huidige vorm en van de Kolenwasserij op be-MINE in het 
belang van het unieke en monumentale karakter van onze mijnsite; 

- VOLUIT wil ter aanvulling op en versterking van be-MINE PIT met het Mijnmuseum - dat beschikt over één van de 
meest omvangrijke en belangrijke collecties over het Limburgs mijnerfgoed - een traject opzetten dat gericht is op 
het behalen van een kwaliteitslabel als (door Vlaanderen) ‘erkend museum’. Hierbij moet er ook aandacht zijn voor 
de bewaring van de collectie door de uitbouw van een (bovenlokale) depotwerking;

- VOLUIT wil scholen helpen met hun afvalbeleid, onderhoud parking en speelruimte,… Tegelijkertijd vraagt VOLUIT 
dat de scholen zich openstellen voor verenigingen die permanent of tijdelijk lokalen/ruimte nodig hebben buiten 
de schooluren;

- VOLUIT wil toegang verschaffen tot het internet (WiFi) in alle openbare gebouwen en op evenementen;

- VOLUIT wil jeugdevenementen, -cafés en -fuiven verder ondersteunen;

- VOLUIT wil meer inspraak voor verenigde en niet-verenigde jongeren;

- VOLUIT wil helpen bij het realiseren van projecten en ondernemingen van de jongeren uit Beringen;   
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Onze concrete voorstellen rond vrije tijd, erfgoed en onderwijs

- VOLUIT wil een goed uitgeruste stopplaats voor campers/caravans/mobilhomes met potentieel voor 
toerisme en handel;

- VOLUIT wil het inschrijvingssysteem voor het kleuteronderwijs herbekijken in het kader van de Vlaamse 
regelgeving en de problematiek van de afgelopen jaren;

- VOLUIT wil intergemeentelijke toeristische diensten inrichten. Als voorbeeld kan gekeken worden naar 
‘CultuurCentraal’, het samenwerkingsverband tussen Cultuur¬centrum Beringen, gemeenschapscentrum 
Tentakel Zonhoven, Casino Cultuurcentrum Houthalen en Cultuurcentrum Leopoldsburg. Deze vier cultuurpartners 
ondersteunen elkaar in communicatie, publiekstoeleiding en spreiding van lokaal talent.
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Onze concrete voorstellen rond milieu, dierenwelzijn en leefomgeving

- VOLUIT wil nagaan of het mogelijk is om in de zomer meer afvalophalingen te organiseren;

- VOLUIT wil zwerfvuil snel opruimen om geen aanzuigeffect te creëren;

- VOLUIT wil sluikstorten en zwerfvuil aanpakken door middel van cameragebruik en Gemeentelijke 
administratieve sancties (GAS);

- VOLUIT wil een schepen van Dierenwelzijn;

- VOLUIT wil lawaaihinder en overlast aanpakken in onze verschillende kernen;

- VOLUIT wil geluidshinder van lawaaierige voertuigen aanpakken;

- VOLUIT wil dat vuilniszakken ingewisseld kunnen worden voor PMD-zakken;

6. Een beleid met toekomstperspectief voor MILIEU en  
DIERENWELZIJN 

VOLUIT hecht veel belang aan milieu en dierenwelzijn. De tijdsgeest met 
betrekking tot deze thema’s is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Het is 
dan ook enorm belangrijk dat de toekomst voor onze jongeren met betrekking 
tot ons milieu gevrijwaard wordt.

Dieren hebben een belangrijke plaats in onze samenleving en in het leven van 
veel mensen. De aandacht voor het (fysiek en mentaal) welzijn van het dier 
is de laatste decennia dan ook toegenomen. Dieren hebben ook hun rechten, 
die gerespecteerd en verdedigd moeten worden. Jammer genoeg stellen we nog 
te vaak vast dat niet iedereen deze rechten respecteert en dat onze dieren 
zeer kwetsbaar zijn. Dit is voor ons onaanvaardbaar.

Een respectvolle leefomgeving creëren we met zijn allen, in een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Toch stellen we vast dat niet iedereen even respectvol 
is tegenover zijn/haar medemens. Te vaak worden we nog geconfronteerd met 
geluidsoverlast, geurhinder, afval of vandalisme. Onze samenleving en 
leefomgeving staat voor VOLUIT centraal en buitensporigheden horen daar nu 
eenmaal niet thuis. Afspraken maken waar het kan, straffen waar het moet.
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Onze concrete voorstellen rond milieu, dierenwelzijn en leefomgeving

- VOLUIT wil dat huisvuil aanvaard wordt op het containerpark;

- VOLUIT wil onderzoeken of het plaatsen van ondergrondse afvaldepots in samenwerking met Limburg.net voor 
huishoudelijk afval (glas, plastiek, PMD, huisvuilzakken) voor een beter afvalbeheer kan zorgen;

- VOLUIT wil de verbrandingsoven zeer dicht opvolgen en bij overtredingen van de vergunning moet er 
onmiddellijk actie ondernomen worden. Er is immers geen juridische grond gevonden om de komst tegen te houden, 
dus strikt opvolgen is de enige maar ook morele plicht van de beleidsmakers; 

- VOLUIT wil een beter bosbeheer met oog voor de bezoekers van de bossen tijdens de uitvoering van o.a. 
kapwerken;

- VOLUIT wil een stadsimker aanstellen, mede om te voorzien in educatie rond het belang van bijen;

- VOLUIT wil verder inzetten op het bezoekerscentrum ‘De Watersnip’ en op natuureducatie;

- VOLUIT wil opnieuw een rattenvanger;

- VOLUIT wil werk maken van het beplanten van de geluidsmuren;

- VOLUIT wil de afvalfactuur laten dalen.
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Onze concrete voorstellen rond veiligheid en preventie

- VOLUIT wil dat WhatsApp-groepen i.v.m. veiligheid meer en actiever ondersteund worden (bv. borden 
‘whatsapp-preventie’ op de invalswegen’;

- VOLUIT wil meer cameratoezicht met mobiele camera’s om criminaliteit en overlast  tegen te gaan; 

- VOLUIT streeft ernaar het cameraschild met vaste camera’s rond onze politiezone zo goed mogelijk uit te 
rollen om de pakkans voor diefstal en verzekeringsfraude te verhogen;

- VOLUIT wil dat politiemensen voldoende beschermd worden bij de uitoefening van hun taak;

- VOLUIT wil dat de politie korter op de bal kan spelen tegen alle vormen van ordeverstoring (bv. 
feestvierders die de grens niet kennen tussen plezier maken en vandalenstreken, straatracers, wildzwemmen 
aan de Paalse Plas,…);

- VOLUIT wil dat het respect voor orde en gezag wordt hersteld en dat de top van politie en gerecht zich daar 
ook bewust van is;

- VOLUIT wil dat er meer aandacht wordt gehecht aan het gevoel van onveiligheid. Dit betekent voor VOLUIT dat 
de burger ook de prioriteiten mee mag vastleggen van dat beleid. Aan het begin van de legislatuur moeten de 
burgers hierover hun zeg kunnen doen;

7. Een VEILIGE LEEFOMGEVING 

Burgers moeten zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Het 
veiligheidsgevoel van onze inwoners is een thema dat al enkele legislaturen 
onbeantwoord blijft. Voor VOLUIT is het belangrijk dat de personen die 
instaan voor onze veiligheid terug kunnen werken zoals het hoort. De politie 
hoort respect te krijgen van alle inwoners en bezoekers van Beringen. Dit 
mag echter geen vrijgeleide geven aan de ordehandhavers om te doen en laten 
wat ze willen. Wie echter de regels overtreedt, mag daar niet meer mee 
wegkomen.
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Onze concrete voorstellen rond veiligheid en preventie

- VOLUIT streeft naar een soort van ombudsfunctie voor de politie om onterecht onbegrip bij de burger op te 
vangen, en terecht onbegrip en gegronde klachten te laten doordringen bij de politiediensten;

- VOLUIT gaat mee in het verhaal van GAS-boetes. De maatschappij en de werking van justitie is jammer genoeg zo 
geëvolueerd dat het onmogelijk is om een lik-op-stukbeleid te voeren inzake kleine overtredingen en criminaliteit. 
Dit mogen echter geen pestboetes worden;

- VOLUIT wil de veiligheid verhogen op specifieke hotspots (bv. het station in Beringen, aan het kanaal o.a. onder 
de bruggen,…).
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Onze concrete voorstellen rond dienstverlening

- VOLUIT wil de openingsuren van de gemeentelijke diensten herbekijken. Buiten de werkuren moet het vaker 
mogelijk zijn om de diensten te bezoeken via andere openingsuren (zaterdag of ‘s avonds) of op afspraak;
 
- VOLUIT wil dat de bibliotheek ook open is op zaterdagnamiddag;

- VOLUIT wil verder inzetten op digitalisering om de wachttijden voor bezoekers (vooral aan de dienst 
bevolking) van onze diensten terug te dringen;

- VOLUIT wil een betere dienstverlening voor ondernemers, een partnerschap waarbij stadsdiensten en 
ondernemers samen streven naar vlotte realisaties van nieuwe initiatieven (zie ook thema ‘een bruisende handel 
en middenstand)’;

- VOLUIT wil gaan voor een gemeentelijke dienstverlening die projecten van A tot Z beheert. Geen half werk, 
een project stopt niet bij de lancering. 

8. Een versterking van de DIENSTVERLENING

Voor VOLUIT is dienstverlening een topprioriteit. Daarom streven wij 
naar een beleid op vlak van dienstverlening waarbij de efficiëntie van 
de ambtenaren optimaal is tijdens het contact met de burger. Zo moet er 
uiteraard ingezet worden op een verdere digitalisering. Tegelijkertijd is 
het belangrijk dat het menselijk contact niet verdwijnt, want we streven 
immers naar een warme dienstverlening. Hierbij moeten we de ambitie hebben 
om burgers die extra service te leveren die onze dienstverlening naar een 
partnerschap moet brengen. Samen de dromen van de burger realiseren is ons 
motto. Dit kan alleen wanneer beleidsmakers het nodige respect tonen voor 
de personeelsleden en ze hen stimuleren om zich op een moderne manier op 
te stellen ten opzichte van hun klanten, de Beringenaren. Een coherent en 
gestructureerd personeelsbeleid dat afgestemd is op de beleidsprioriteiten 
is dan ook noodzakelijk. Een nieuwe ontslagronde, zoals in het begin van 
deze legislatuur, moeten we te allen tijde vermijden.



#KiesVoluit1821

 

Onze concrete voorstellen rond armoede en sociale inclusie 

- VOLUIT wil de mantelzorg terug invoeren;

- VOLUIT wil armoede detecteren, oorzaken zoeken en oplossingen aanreiken op indivi¬duele basis. Elke 
situatie is immers persoonlijk en vereist een persoonlijke aanpak;

- VOLUIT wil burgers die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, stimuleren dit verder bij te schaven. Dit 
mag echter niet vrijblijvend zijn;

- VOLUIT wil sociaal isolement bij inwoners (van jong tot oud) tegengaan door vrijetijdsparticipatie 
te stimuleren, onder meer door de introductie van de UIT-pas (spaar- en voordelenkaart) voor 
vrijetijdsactiviteiten;

- VOLUIT wil verder inzetten op aanvullende maatregelen van de hogere overheden om werkloosheid in 
Beringen terug te dringen. Een job helpt mensen uit de armoede;

- VOLUIT wil initiatieven ondersteunen waarbij de oudste en de jongste Beringenaren van elkaars gezelschap 
kunnen genieten, zoals dit nu al in kinderdagverblijf de Bambi gebeurt;

- VOLUIT wil mensen met een beperking zoveel mogelijk laten deelnemen aan het sociaal leven. Daar waar 
nodig moet op individuele basis bekeken worden welke maatregelen er genomen moeten worden;

9. Inzetten op ARMOEDEBESTRIJDING en SOCIALE COHESIE

In onze westerse maatschappij is het niet te begrijpen dat er nog steeds 
mensen in armoede leven. Toch stellen we vast dat nog teveel mensen onder 
de armoedegrens leven en dus niet menswaardig kunnen leven. Mensen die in 
armoede zitten, hebben echter elk hun eigen verhaal. Daarom denken wij 
dat het belangrijk is om meer middelen vrij te maken voor een individuele 
aanpak. Er zijn algemene maatregelen die kunnen helpen, maar het probleem 
ten gronde aanpakken kan je niet met algemene regels. Daarom kiezen we niet 
voor een heel reeks aan concrete voorstellen, maar eerder voor de focus op 
de individuele benadering.
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Onze concrete voorstellen rond armoede en sociale inclusie 

- VOLUIT wil sociaal-artistieke projecten alle kansen geven, dit vanuit de overtuiging dat cultuur een hefboom kan 
zijn om armoede te bestrijden en situaties van sociale uitsluiting van kwetsbare mensen in de maatschappij tegen 
te gaan;

- VOLUIT wil inzetten op een verdere uitbouw van kwalitatieve kinderopvang zowel voor de allerkleinsten als 
voor de voor- en naschoolse opvang;

- VOLUIT wil meer inzetten op vakantieopvang voor kinderen van alle leeftijden. Privé-initiatieven en 
gemeentelijke initiatieven zijn evenwaardig en dienen evenwaardig gepromoot te worden;

- VOLUIT wil meer aandacht voor toegankelijkheid van de openbare gebouwen, maar ook evenementen moeten 
hiervoor meer aandacht hebben.
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Onze concrete voorstellen rond ruimtelijke ordening

- VOLUIT wil investeerders helpen hun projecten te realiseren;

- VOLUIT wil kerkfabrieken uitnodigen bij te dragen aan de moderne samenleving met als doel de kerkfabriek 
en de samenleving erop vooruit te laten gaan. We willen hen stimuleren om, vertrekkende van een doordacht 
kerkenbeleidsplan en onder begeleiding van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, zinvolle en betaalbare 
voorstellen tot volledige herbestemming of nevenbestemming van een aantal kerken te onderzoeken;

- VOLUIT wil verder inzetten op de ontwikkeling van de site Vatana/Torfs/ Meelberghs;

- VOLUIT wil binnengebieden maximaal ontwikkelen en tegelijkertijd groene regio’s maximaal behouden;

- VOLUIT wil bouwen waar het logisch is, en dus bijvoorbeeld niet in overstromingsgebied,…;

- VOLUIT wil een goed uitgeruste stopplaats voor campers/caravans met potentieel voor toerisme en 
handel;

- VOLUIT wil niet-commerciële percelen op de Klitsberg opkopen, louter met als doel om het beheer te doen. We 
willen geen verdere inname van de Klitsberg door bebouwing;

- VOLUIT wil de Finse Piste in Paal verplaatsen naar de Klitsberg;

- VOLUIT wil duidelijkheid over het ENA-project.

10. Een doordacht beleid inzake RUIMTELIJKE ORDENING

Voor VOLUIT zijn alle kernen in Beringen evenwaardig en ontwikkelingen 
moeten logisch en ongeforceerd zijn. Een goed doordacht beleid inzake 
ruimtelijk ordening draagt bij tot het vermijden van overlast en problemen 
in de toekomst. Daarom moet de focus liggen op het verder ontwikkelen van 
binnengebieden, terwijl groene gebieden maximaal bewaard moeten blijven. 
Wanneer investeerders interesse tonen in Beringen, moeten zij een partner 
vinden in onze diensten die hen helpt hun project te realiseren. De gemeente 
moet zich niet louter als scheidsrechter opstellen. 
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Onze concrete voorstellen rond het financieel beleid

- VOLUIT wil dat er geen onnodige middelen verloren gaan aan tal van studiebureaus en uitbestedingen;

- VOLUIT wil dat er beter gebudgetteerd wordt, zowel wat betreft de hoogte van het budget als inzake de timing 
van uitvoering;

- VOLUIT wil een organisatie afgestemd op de beleidsprioriteiten;

- VOLUIT wil een betere communicatie aangaande toekomstige investeringen;

- VOLUIT wil een alternatief voor de belasting op drijfkracht;

- VOLUIT wil enkele belastingen afschaffen zoals belasting op onbebouwde kavels, terrasbelasting, …;

- VOLUIT wil onderzoeken of er een betere balans gevonden kan worden tussen de personenbelasting en 
opcentiemen op onroerende bezittingen;
 
- VOLUIT wil dat budgetten rekening houden met de totaalkost, dus ook toekomstige beheers- en 
onderhoudskosten.

11. Een verantwoord FINANCIEEL BELEID

Als stadsbestuur ben je verantwoordelijk voor het besteden van de 
gemeenschapsgelden. Dit dient als een goede huisvader te gebeuren op een 
weldoordachte en verantwoorde manier. In dit kader dienen een aantal 
belastingen herzien te worden (cfr. drijfkracht, onbebouwde kavels,…). Zeker 
wanneer deze hun doel voorbijgaan. Om geen opportuniteiten te missen, is een 
goede financiële planning  cruciaal. Deze moet realistisch zijn inzake budget 
en timing van uitvoering. Verder moeten budgetten de beleidsprioriteiten 
(gevormd op basis van inspraak van de burgers) volgen om maximaal in te 
zetten op de wensen van de burgers. 
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