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1. EEN VEILIGE EN VLOTTE MOBILITEIT
In onze hertekening van de Beringse mobiliteit nemen we als startpunt het STOP-principe. Onze aandacht gaat hierbij in
de eerste plaats naar de stappers (voetgangers), dan naar de trappers (fietsers), dan naar het openbaar vervoer en tot
slot naar de privéwagen (auto). Zo willen we in de verschillende dorpskernen van Beringen de leefbaarheid vergroten.
Hierbij schenken we ook extra aandacht aan kinderen, senioren, ouders met een kinderwagen en personen met een
handicap.
Daarnaast staat deze mobiliteitsvisie niet los van een duurzame visie op ruimtelijke ordening. Kernversterking is
namelijk de start van duurzame mobiliteit. Wanneer mensen in dezelfde buurt kunnen wonen, winkelen en naar school
gaan blijft de auto sowieso meer op stal staan. Aarzel daarom niet om ook de hoofdstukken over ruimtelijke ordening
en lokale economie te raadplegen.

1.1 Snelheidsplan
ü In woonwijken verlagen we de maximaal toegestane snelheid naar 30 km/u. Denk hierbij bijvoorbeeld aan De
Laar in Beverlo, de Waterstraat in Beringen-Mijn of de Kleine Dreef in Koersel. Dit om de veiligheid in deze
buurten te vergroten.
ü Zone 50 blijft de regel op verbindingswegen binnen de bebouwde kom en zone 70 op verbindingswegen.
ü We herevalueren de snelheid op alle Beringse wegen en laten het gezonde verstand zegevieren. Waar nodig
sturen we de snelheid bij.

1.2 Voetgangers
ü In de dorpskernen bieden we een kwalitatieve voetgangersinfrastructuur aan. Veilige trottoirs, die breed
genoeg zijn en zonder obstakels, vormen hier de kern van. Daarom maken we een inventaris van alle voetpaden
en leggen we de voetpaden die niet aan de kwaliteitsindicatoren voldoen, opnieuw aan.
ü Voldoende oversteekplaatsen voor voetgangers, zeker op verbindingswegen binnen de bebouwde kom, zijn
cruciaal. Ook deze inventariseren we en richten we waar nodig extra in.
ü Voor voetgangers zijn trage wegen uiterst interessant. We zien erop toe dat bestaande trage wegen zeker niet
verdwijnen maar ook geherwaardeerd worden. Daarnaast voorzien we waar mogelijk nieuwe trage wegen en
hebben we aandacht voor verbindingsstukken die het gebruiksgemak verhogen. Zo verharden we bijvoorbeeld
de doorsteek tussen de Laan Op Vurten en het pad dat van Todi naar de mijnterril loopt.

1.3 Fietsers
ü In de eerste plaats zijn voor fietsers de bestaande fietspaden van cruciaal belang. Op verschillende plaatsen
in Beringen zijn de fietspaden in zeer slechte staat en/of niet breed genoeg. Daarom inventariseren we de staat
van de fietspaden in Beringen en leggen we waar nodig nieuwe fietspaden aan. Gebruiksgemak en veiligheid
zijn immers twee sleutelwoorden als men mensen op de fiets wil krijgen.
ü Een goede fietsinfrastructuur betekent ook dat er rekening wordt gehouden met voldoende oversteekplaatsen
voor fietsers. Deze inventariseren we en waar nodig richten we extra oversteekplaatsen in. Op alle plaatsen
waar wegen met fietspaden elkaar kruisen richten we oversteekplaatsen voor fietsers in, dit is voorlopig bijna
nergens het geval.
ü Op wegen waar 70 km/u gereden mag worden, voorzien we zoveel mogelijk vrijliggende fietspaden. Fietspaden
die niet direct grenzen aan de rijbaan maar afgescheiden worden door een haag, struiken of bomen verhogen
de veiligheid voor fietsers. Op termijn voorzien we dat deze vrijliggende fietspaden overal de regel zijn in zone
70. Een goed voorbeeld hiervan is de Zandstraat.
ü Op plaatsen waar idealiter een fietspad zou liggen, maar waar dit omwille van ruimtegebrek niet mogelijk is,
voorzien we fietsstraten. In fietsstraten is de maximaal toegelaten snelheid 30 km/u en is het verboden voor
gemotiseerd verkeer om fietsers in te halen. We inventariseren belangrijke fietsroutes waar inhalen
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onwenselijk is en treffen op die plaatsen de gepaste maatregelen. Zeker op wegen waar het fietsroutenetwerk
loopt kunnen fietsstraten een nuttig instrument zijn.
ü We investeren in een netwerk van fietssnelwegen dat alle deelgemeenten met elkaar verbindt. Dit netwerk
wordt zo weinig mogelijk onderbroken door plekken waar gemotoriseerd verkeer komt. De verbinding van alle
deelgemeenten via een netwek van fietssnelwegen moet zowel het functioneel als recreatief fietsgebruik ten
goede komen, en de verkeersveiligheid vergroten.
ü We organiseren als stadsbestuur groepsaankopen voor elektrische fietsen waarop inwoners zich kunnen
inschrijven. In gemeenten als Lier, Mechelen, Willebroek en Duffel werd dit reeds gedaan met een positief
resultaat. Door een groepsaankoop wordt de prijs gedrukt bij de aankoop van elektrische fietsen, wat de
burgers ten goede komt. De elektrische fiets is een ideaal vervoersmiddel om middellange afstanden mee te
overbruggen als fietser. Op die manier stimuleren we het fietsgebruik en verminderen we de drukte op onze
wegen.
ü We voorzien aan de treinstations van Beringen en Beverlo (elektrische) deelfietsen in samenwerking met Blue
Bike. Dit is de ideale manier voor mensen die aan de treinstations afstappen om de laatste kilometers tot hun
eindbestemming te overbruggen op een comfortabele manier. Zelfs gemeenten als Asse, Torhout en Halle zijn
op de kar van het fietsdelen gesprongen. Beringen kan zeker niet achterblijven.

1.4 Openbaar vervoer
ü We maken het treinstation van Beringen toegankelijk voor personen met een beperking. Op dit moment kunnen
personen die slechter te been zijn nagenoeg niet op het perron geraken. Als we willen dat er meer gebruik
gemaakt wordt van het openbaar vervoer, moet ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor
personen met een beperking in orde zijn.
ü Via het derde-betalersysteem bij De Lijn verhogen we het percentage waarin het stadsbestuur tussenkomt bij
de aankoop van een Buzzy Pazz. Momenteel bedraagt dit percentage het minimum van 10%. We verhogen deze
tussenkomst naar 30%.

1.5 Auto
ü We voorzien in elke deelgemeente van Beringen een standplaats voor autodelen. In gemeenten als Harelbeke,
Diest of Tielt is autodelen al ingeburgerd. In Beringen kan dit zeker ook. Heel wat inwoners kunnen via
autodelen geld uitsparen en daarnaast is het ook nog goed voor het milieu.
ü Voor deze standplaatsen voor deelauto’s voorzien we een overkapping, om auto’s te beschermen tegen hitte
en hagel, met op het dak zonnepanelen.
ü Ook auto’s uit het gemeentelijk wagenpark stellen we buiten de diensturen beschikbaar als deelauto.

1.6 Mobipunten
ü Om alle voorgaande vervoersmiddelen te combineren richten we in elke deelgemeente een mobipunt in. Via
een mobipunt kunnen mensen die zich moeten verplaatsen gemakklijk switchen tussen verschillende
vervoersmiddelen. Concreet heeft zo’n mobipunt in de zeer nabije omgeving een standplaats met een deelauto,
fietsparkeerplaatsen en een halte voor het openbaar vervoer die toegankelijk is voor personen met een
beperking. We zien er vanzelfsprekend op toe dat bij alle mobipunten een zitbank, vuilbak en schuilhuisje
aanwezig zijn. Ook trachten we bij elk mobipunt electrische laadpalen te voorzien.

1.7 Parkeerbeleid
ü Ondergrondse parkeergarages trekken auto’s aan tot in de dorpskernen en zijn zeer duur. Zo wijst onderzoek
aan dat een ondergrondse parkeergarage in Nederland gemiddeld 40.000 euro per parkeerplaats kost.
Ondergrondse parkeergarages zijn dus allesbehalve duurzaam en daarom trachten we in de toekomst geen
ondergrondse parkeergarages meer aan te leggen. Bestaande ondergrondse parkeergarages stemmen we in
de toekomst meer af op private parkeerplaatsen voor omwonenden, de publieke parkeerplaatsen beperken we
tot een minimum en dienen enkel om de bovengrondse parkeerdruk te verminderen.
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ü Parkeerbeleid is ook rekening houden met parkeerplaatsen voor fietsers. Dit wordt momenteel nog te veel over
het hoofd gezien. Aan de diverse kerkhoven in Beringen zijn momenteel bijvoorbeeld geen (adequate)
fietsenstallingen voorzien. Hetzelfde geldt voor het Mijnmuseum, de kerk van Tervant, de dienst Toerisme, het
park van de mijndirecteur,… Op dergelijke plaatsen worden fietsenstallingen ingericht. Op andere plaatsen zijn
er wel fietsenstallingen maar voldoen die al lang niet meer aan de gevraagde capaciteit. Dit is bijvoorbeeld het
geval op de Paalsesteenweg. Fietsenstallingen waarbij dit het geval is breiden we aanzienlijk uit. Wil men dat
inwoners meer de fiets gaan gebruiken, dan moeten die inwoners hun fiets immers ook op een degelijke manier
kunnen achterlaten.
ü Bij de bouw van meergezinswoningen, grote appartementsblokken en private investeringsprojecten voorzien
we de verplichting om een degelijke fietsenstalling te voorzien. Momenteel zijn die fietsenstallingen
onvoldoende aanwezig, kijk bijvoorbeeld naar de Pekpot of Todi.
ü Ter bewustmaking van de ruimte die auto’s innemen maken we in elke blauwe zone van een parkeerplaats een
fietsenstalling. Op één parkeerplaats kunnen gemakkelijk tot tien fietsen gestald worden. Dit ruimtegebruik
is veel efficiënter.

1.8 Verkeersveiligheid
ü Voorrang van rechts blijven we behouden. De UHasselt deed in december 2017 nog onderzoek naar voorrang
van rechts en uit dat onderzoek bleek dat voorrang van rechts wel degelijk snelheidsmatigend werkt en
daardoor ook de verkeersveiligheid vergroot.
ü We zorgen voor voldoende en veilige oversteekplaatsen voor zowel voetgangers als fietsers. Op dit moment
zijn deze nog ontoereikend. Zeker op alle wegen met fietspaden die elkaar kruisen moeten er oversteekplaatsen
voor fietsers zijn. Dat is momenteel nog lang niet het geval. Ook voor voetgangers zijn er op cruciale punten
geen oversteekplaatsen. Deze hiaten brengen we in kaart en op pijnpunten nemen we de gepaste maatregelen.
ü In schoolomgevingen is extra aandacht voor verkeersveiligheid geboden. Ook hier is er nog extra werk aan de
winkel. Als eerste maken we voor alle scholen die op verbindingswegen gelegen zijn, een groene brede strook
met de vermelding “schoolzone”. Dit ter attentie van het gemotoriseerd verkeer en naar analogie met de
campus Bogaersveld op de Koolmijnlaan. Daarnaast voorzien we ook voldoende verkeersremmers of
wegversmallingen zodat gemotoriseerd verkeer zijn snelheid moet matigen. Daarnaast voorzien we voor
scholen die niet gelegen zijn op verbindingswegen natuurlijk ook verkeersremmers. Dit vullen we op deze
plaatsen aan met fietsstraten, zodat kinderen en ouders die met de fiets naar school komen de school op een
veilige manier kunnen bereiken. Ook de mogelijkheid om straten waar scholen gelegen zijn in te richten als
schoolstraat, onderzoeken we van nader bij.
ü Plaatsen waar veel jonge weggebruikers komen in hun vrije tijd, verdienen extra aandacht op vlak van
verkeersveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de locaties van de diverse jeugdbewegingen, jeugdclubs,
sportclubs,… die Beringen rijk is. Momenteel zijn die omgevingen nog te weinig aangepast aan de noden van
deze groep weggebruikers. Extra zebrapaden, fietsoversteekplaatsen, verkeersremmers,… zijn welkom op deze
plaatsen.
ü Sluipverkeer van vrachtwagens kan zeer nefast zijn voor de verkeersveiligheid in bepaalde straten. Ook de
leefbaarheid lijdt hieronder voor de buurtbewoners. Daarom brengen we het sluipverkeer van vrachtwagens in
kaart en bekijken we of dit ontmoedigd kan worden via een tonnagebeperking.
ü Ook ander sluipverkeer brengen we verder in kaart. Waar nodig bekijken we of dit probleem verholpen kan
worden door een ‘knip’.
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2. EEN HARTELIJK SOCIAAL BELEID
De kerndoelstelling van het sociaal beleid blijft voor Groen Beringen het recht van eenieder op een menswaardig bestaan.
Die doelstelling bereiken, is niet eenvoudig. Zo blijven, ook in Beringen, een degelijke huisvesting en een daadkrachtige
aanpak van de kansarmoede grote uidagingen. Om hierop een antwoord te bieden hebben we een sterke lokale overheid
nodig.
De integratie van het OCMW in de gemeente grijpen we dan ook als een opportuniteit aan om van het lokaal beleid een
integraal sociaal beleid te maken. Zo werken we aan een overheid die een gericht, participatief en horizontaal sociaal
beleid voert. Een overheid die zowel regisseur als actor is en vanuit die dubbele rol verschillende zorgactoren efficiënt
laat samenwerken.

2.1 Het recht op een menswaardig bestaan in de praktijk: een armoedeplan
Een menswaardig bestaan heeft te maken met financieel welzijn, maar ook met kansen. Kansen op een degelijke woning,
een job, vrijetijdsparticipatie en de garantie op ondersteuning om deze kansen te kunnen grijpen. Daarom moet de sociale
reflex moet in elk beleidsdomein aanwezig zijn.
Het is confronterend, als we via cijfers moeten vernemen dat de kansarmoede bij kinderen 14,5% bedraagt. Dit is hoger
dan het Limburg gemiddelde dat 14,2% bedraagt en het Vlaams gemiddelde dat 13,8% bedraagt. Daarom is het
belangrijk dat de stad een armoedeplan opmaakt en hiermee gericht aan de slag gaat. Een plan met acties die het
verschil maken. Met het armoedeplan gaat de stad een engagement aan om armoede daadkrachtig aan te pakken.
Daarnaast moet armoedebestrijding benoemd worden als beleidsdomein. Het wordt gecoördineerd door een schepen en
gedragen door alle leden van het college. De stad treedt op als regisseur. Armoedebestrijding is een prioriteit over alle
beleidsdomeinen heen.
Het armoedeplan bevat 6 belangrijke speerpunten:
ü huisvesting;
ü gezondheid;
ü structurele aanpak kinderarmoede;
ü onderwijs;
ü recht op sport, cultuur en vrije tijd;
ü recht op een leefbare woonomgeving.
2.1.1 Huisvesting
Kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting is een cruciale schakel in de strijd tegen armoede. Een dak boven het hoofd
heeft rechtstreeks invloed op de gezondheid, het budget en het maatschappelijk welzijn van mensen. En laat het nu net
de meest kwetsbare mensen zijn die de meeste problemen ondervinden om een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te
vinden. Met alle gevolgen van dien.
In 2017 stonden 1191 kandidaat huurders op de lijst voor een sociale huisvesting. De gemiddelde wachttijd voor het
bekomen van een sociale woning bedraagt in Beringen 4 à 5 jaar.

2.1.1.1 Meer en betere huurwoningen, minder structuren
ü De stad en andere actoren versterken de private huurmarkt. We onderzoeken hierbij de mogelijkheid om een
stedelijk verhuurbedrijf op te richten. Dit stedelijk verhuurbedrijf kan huurder en verhuurder eenzelfde service
bieden als het Sociaal Verhuurkantoor (SVK), maar bewust die mensen bedienen die net boven het SVK-niveau
uitkomen. Steeds meer mensen behoren immers tot een kansengroep die net ‘te goed’ scoort om in aanmerking
te komen voor een woning via het SVK (werkende armen, éénoudergezinnen, mensen met (net niet de juiste)
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beperking,…). Het duurt voor deze mensen vaak veel te lang voor ze een woning krijgen via de sociale
huisvestingsmaatschappij en worden daardoor tijdelijk afhankelijk van de (te dure) private markt.
ü Het naast elkaar bestaan van meerdere huisvestingsmaatschappijen is geen goede zaak. Om eenheid van beleid
en vereenvoudiging te krijgen, is een samenwerking of fusie noodzakelijk. Structuren zijn immers
ondergeschikt aan doelstellingen. Een ééngemaakte wachtlijst is een eerste stap in de goede richting.

2.1.1.2 Het aantal sociale woningen op peil houden en beter benutten
ü We willen het aanbod sociale woningen minstens behouden en de kwaliteit ervan verbeteren. Er moet
bovendien een gezonde spreiding van de sociale woningen worden nagestreefd om zo tot een goede integratie
te komen in de private woonmarkt.
ü Bij de ontwikkeling van nieuwe, of de hertekening van bestaande, sociale woningen wordt meer aandacht
besteed aan levenslang wonen.
2.1.1.3 Investeren in energiezuinig wonen
ü We voeren energiescans uit en zien deze als opstart voor een breed traject naar minder energiearmoede en
warmer wonen. Deze scans zijn een start om mensen te helpen en aan te zetten om minder te verbruiken. De
goedkoopste energie is immers de energie die je niet verbruikt. Vervolgens onderzoeken we hoe we de
huisvesting op dit vlak kunnen verbeteren (via inzet van renovatiebegeleiding, vooruitbetaling van premies,...).
ü De budgetmeters worden toegankelijker (openingsuren, bereikbaarheid, locaties). Een oplaadpunt zou
24h/24h, 7 op 7 toegankelijk moeten zijn.
2.1.1.4 Overleg met de private woningmarkt
ü We willen een charter afsluiten tussen de stad, het OCMW, immo-kantoren en private verhuurders om
discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan door middel van praktijktesten.
ü Zijn er ondanks het charter en de wet toch nog wanpraktijken, dan wordt hier op de gepaste manier gevolg aan
gegeven.
2.1.2 Gezondheid
ü We voorzien in een lokaal gezondheidsbeleid dat gekoppeld is aan het algemene welzijn van mensen in
armoede.
ü Gezondheidszorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, in het bijzonder voor de kwetsbaren.
2.1.3 Structurele aanpak kinderarmoede
Kinderarmoede als dusdanig bestaat niet. Een kind groeit echter op binnen een gezin en omgeving die sterk bepalend
kunnen zijn of een kind in armoede leeft of terecht komt. Armoede bestrijden bij kinderen vraagt dan ook een integrale
aanpak waar zowel ingezet wordt op het gezin, de school en woonomgeving:
ü Inzetten op gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen;
ü Toegankelijke en betaalbare kinderopvang;
ü Samenwerking met onderwijs om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan.
ü Stedelijk beleid voor kwetsbare kinderen en jeugd.
2.1.4 Onderwijs
Hier treedt de stad op als regisseur. Dit door het inschakelen van brugfiguren in het basisonderwijs. Deze brugfiguren
worden in elke school actief gesteld en nemen verschillende initiatieven:
ü Ouders pro –en interactief bij het schoolgebeuren betrekken;
ü Huisbezoeken als laagdrempelige vorm van contact;
ü Alleenstaande moeders opsporen en waar nodig bijstaan via een sterk netwerk;
ü Toeleiding naar jeugdbewegingen en verenigingsleven.
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2.1.5 Recht op sport, cultuur en vrije tijd
ü De uitwerking van drempelverlagende initiatieven zodat vrijetijdsparticipatie voor kansengroepen
gestimuleerd wordt. Ook hier kunnen brugfiguren een belangrijke rol spelen in de opbouw van een sociaal
netwerk.
ü Extra ondersteuning van verenigingen die inspanningen doen om kansarme groepen te bereiken,
(jeugdbewegingen, sportverenigingen,…)
2.1.6 Recht op een leefbare woonomgeving
ü Een duidelijk wijkplan opmaken voor de meest kwetsbare buurten. In dergelijke buurten bekijken we of er een
buurtwerking kan opgestart worden.
ü Elke wijk heeft zijn eigen identiteit. Achtergestelde buurten verdienen meer aandacht en een gerichtere
aanpak. Als de leefbaarheid in een wijk niet houdbaar is moet de stad als regisseur optreden. Een wijk zoals
de Waterstraat kent te veel woonentiteiten dicht bij elkaar. Het is aan de stad om moedige beslissingen te
nemen om een buurt leefbaar te maken met voldoende privacy voor elke bewoner.

2.2 Een inclusieve, toegankelijke & buurtgerichte stad
Armoede is vaak verborgen. Voor velen is de drempel naar het OCMW te hoog. Daarom is het belangrijk de
toegankelijkheid te verbeteren en de zorg naar buurten te brengen. Zorgbehoevenden zijn veel ontvankelijker voor hulp
wanneer deze wordt aangeboden in de eigen omgeving.
ü We leggen de focus op een wijkgericht, outreachend beleid met straathoekwerkers, brugfiguren en
wijkregisseurs die zelf naar maatschappelijk kwetsbare inwoners toegaan.
ü In een diverse stad maken we werk van cultuursensitieve zorg zodat mensen met een migratieachtergrond hun
recht op zorg en sociale ondersteuning verzilveren.
ü We brengen het aantal zorgbehoevenden met een migratieachtergrond in kaart en gaan na hoeveel van deze
mensen worden bereikt via het zorgaanbod. We gaan in gesprek met de verschillende gemeenschappen om in
kaart te brengen wat de drempels binnen de lokale zorg zijn voor mensen met een migratieachtergrond.
ü We versterkens de sociale cohesie door in te zetten op een leeftijdsvriendelijke en dementievriendelijke
gemeente. Dit betekent dat ouderen actief betrokken worden bij het maatschappelijk leven en gebouwen,
straten en pleinen toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast hebben we ook oog voor mensen met dementie,
zodat ook zij een volwaardige plaats kunnen innemen in de lokale gemeenschap.
ü Mantelzorgers spelen een cruciale rol in een zorglandschap dat steeds meer gedefinieerd wordt door de
'vermaatschappelijking van de zorg'. Zij verdienen een goede ondersteuning, ook vanuit de lokale besturen.
We trachten daarom de gemeentelijke mantelzorgpremie opnieuw in te voeren.
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3. ZORG VOOR KLIMAAT EN MILIEU
3.1 Klimaat
De strijd om het klimaat is vandaag heviger dan ooit. Ze verbindt burgerbewegingen, denkers en ondernemers die zij aan
zij alternatieven ontwikkelen voor de manier waarop we wonen en werken, ons verplaatsen, eten en consumeren.
Een klimaatbeleid is een noodzaak, maar ook een instrument om iets concreets te realiseren voor onze lokale
gemeenschap. Talrijke privé-initiatieven bewijzen dat burgers, ondernemers en organisaties meedenken en mee
timmeren aan een klimaatvriendelijke omgeving. Wij willen die capaciteit gebruiken. In combinatie met politieke
daadkracht kan een lokaal klimaatbeleid in Beringen gegarandeerd een succes worden.
3.1.1 Burgerparticipatie
Voor Groen is het essentiëel om van bij het begin te vertrekken vanuit echte burgerparticipatie. Op die manier vergaren
we expertise en kennis via onze burgers. Zo ontstaan nieuwe ideeën.
We denken hierbij niet alleen aan organisaties die nauw betrokken zijn bij duurzaamheids- en milieuthema’s, maar ook
aan niet-georganiseerde inwoners, lokale ondernemers en kwetsbare personen.
3.1.2 Financiering
Een lokaal klimaatbeleid voeren heeft ook een kostenplaatje. Er bestaan echter een aantal hulplijnen die de impact van
klimaatinvesteringen op het gemeentelijk budget beperken. Hieronder een beperkt overzicht:
ü Sinds 2016 voorziet Vlaanderen jaarlijks 300.000 euro klimaatsubsidies;
ü De Koning Boudewijnstichting en Nationale Loterij lanceren regelmatig interessante projectoproepen;
ü De Europese Unie heeft heel wat subsidieprogramma’s;
ü Infrax en Eandis bieden financieringsmogelijkheden en praktische ondersteuning;
ü De organisatie van groepsaankopen voor klimaatvriendelijke producten (o.a. E-bikes);
ü Energy Service Company (ESCO) helpt lokale besturen om de energieprestatie van gemeentelijke gebouwen te
verbeteren;
ü de medewerkng vragen van burgercoöperaties die mee kunnen vormgeven aan de energietransitie;
ü …
3.1.3 Burgemeestersconvenant
Dit is een initiatief van de Europese Commissie waarbij gemeenten zich engageerden om op vrijwillige basis tegen 2020
een vermindering van minstens 20% CO2-uitstoot te realiseren door over te schakelen naar duurzame energie. Na
ondertekening en opmaak van een klimaatplan kreeg een gemeente nog vier jaar de tijd om die doelstelling te halen.
In 2011 engageerde de stad Beringen zich om hieraan mee te werken. Aangezien de einddatum naderde en er nog maar
beperkte resultaten werden geboekt (in Beringen werd de totale CO2-uitstoot slechts met 4,4 % verminderd tussen 2011
en 2015), lanceerde Europa een 'nieuw' Burgemeestersconvenant. Doelstelling is om tegen 2030 40% CO2 te besparen
en te werken aan klimaatadaptatie, de aanpassing van de gemeente aan de gevolgen van de klimaatverandering.
Beringen ondertekende opnieuw dit convenant.
Als Groen willen wij met een klimaatplan concrete en lokaal gedragen stappen vooruit zetten. Dit zal ons verder brengen
dan een theoretisch ambitieus plan zonder draagvlak.
Wij willen daarom zoveel mogelijk actoren mee laten denken, van beleidsplan tot financiering. We zoeken naar partners
en focussen op burgers, bedrijven en raadsleden: al degenen die aan de slag willen met het klimaat. We reiken de hand
aan iedereen die zich hiervoor wil inzetten.
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3.1.4 Slimme energie
Een alternatief en duurzaam energiebeleid zorgt voor een lagere energiefactuur, minder verspilling en meer
energieonafhankelijke burgers die bewuster omgaan met hun energieverbruik.
Een gemeente beschikt over de meest geschikte communicatiekanalen om burgers en bedrijven op een laagdrempelige
manier aan te sporen om voor duurzame alternatieven te kiezen. Via haar investeringsgedrag kan een lokaal bestuur
ervoor zorgen dat het aanbod aan duurzame alternatieven groeit en milieuschadelijke opties uit dat aanbod verdwijnen.
De overgang naar hernieuwbare energie hoeft niet alleen een noodzakelijk ‘kwaad’ te zijn. Het biedt ook kansen om de
energievoorziening te democratiseren. Als Groen willen wij mee die kans grijpen en voor een groter draagvlak zorgen.
We realiseren dit door:

3.1.4.1 De ondersteuning van energiecoöperaties
Ecopower is een bekende leverancier van groene stroom voor Vlaamse huisgezinnen en tegelijkertijd de oudste
burgercoöperatie in Vlaanderen. Alleen coöperanten kunnen stroom afnemen. Elk van de intussen 50.000 coöperanten
zijn voor een klein stukje mee eigenaar van de energieproductie.
In het kielzog van Ecopower groeide in Vlaanderen een nieuwe lichting ‘bottom up’ burgercoöperatieven die een regionaal
karakter hebben zoals Bronsgroen in Limburg. Elk van deze coöperaties is op dezelfde leest geschoeid: door burgers de
kans te geven om rechtstreeks te investeren in hernieuwbare energie via een democratisch gecontroleerde coöperatie
én tegelijk energiebesparing te stimuleren willen ze hen democratisch en transparant betrekken bij de energietransitie.
Daarom zijn burgercoöperaties de meest geschikte partners voor een lokaal bestuur om klimaatdoelstellingen te
realiseren.
De gemeente kan coöperaties financieel en praktisch ondersteunen, en dat levert hen geen windeieren op. Zo’n
coöperatie kan helpen bij :
ü Het financieren van (hernieuwbare) energieprojecten die bijdragen tot een energiezuinigere gemeente, van het
jeugdhuis tot de sportzaal;
ü De plaatsing van isolatie;
ü De vervanging van dverouderde stookinstallaties door energiezuinige varianten;
ü De plaatsing van zonnepanelen of zonneboilers;
ü De bestrijding van energie-armoede;
ü ...

3.1.4.2 Scholen energiezuinig maken met de hulp van die energiecoöperaties
Verlichting bepaalt 60% van de elektriciteitsfactuur in een school. Energiezuinige verlichting kan tot 80% minder
broeikasgassen opleveren. Scholen hebben vaak niet de middelen om zelf energiebesparende investeringen te doen.
3.1.4.3 Het stimuleren van inwoners om mee te investeren in een windmolen
De gemeente kan zelf beslissen over een alleenstaande windmolen (onder de 4 MW) en heeft een adviserende rol in het
vergunningstraject voor een windmolenpark (vanaf 4 MW).
We stellen projectontwikkelaars voor om een deel van het kapitaal open te stellen voor burgerparticipatie. Als burgers
het gevoel krijgen dat ze echt mede-eigenaar kunnen zijn, zullen ze minder snel last hebben van een ‘not-in-mybackyard’-reflex die vaak gepaard gaat met grootse projecten.
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3.1.4.4 Gemeentelijke investeringen fossielvrij maken
Om de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk in te dijken, moet de temperatuurstijging zo ver
mogelijk onder de 2°C blijven. Dit betekent dat 80% van alle gekende fossiele brandstoffenreserves in de grond moet
blijven. Overheden en burgers kunnen mee druk zetten op de grote fossiele brandstofbedrijven om die reserves in de
grond te laten door hun financiële middelen terug te trekken uit de fossiele industrie en te investeren in de hernieuwbare
energiesector.
3.1.4.5 Actief energiezuinig wonen promoten
Op vlak van energiezuinigheid is Vlaanderen een slechte leerling. Vlaamse woningen behoren tot de slechtst geïsoleerde,
meest energieverslindende in Europa en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 15% van alle CO2-uitstoot in Vlaanderen.
Onze huizen zijn sterk verouderd en lekken energie dat het niet meer mooi is: 22% van de 3 miljoen woningen in
Vlaanderen heeft geen dakisolatie, meer dan één derde moet het doen zonder isolerend glas en meer dan de helft mist
een degelijke isolatie van muur, vloer en/of leidingen.
Veel huisvestingsdiensten werken volgens het ‘winkelmodel’: ze wachten tot de burger iets nodig heeft en rekenen erop
dat die zelf naar hen komt. Die logica werkt niet altijd. Een huisvestingsdienst gaat best proactief de boer op om burgers
aan te spreken op de kwaliteit van hun woning. Op die manier krijgt een lokaal ambtenaar zicht op de problemen en
drempels die inwoners ervaren en kan hij suggesties doen om ze op te lossen. Dergelijk stimulerend beleid wordt
idealiter gecombineerd met lokale instrumenten zoals premies en een (inter)gemeentelijk adviescentrum. Dan kan de
huisvestingsdienst op pad met een concreet, lokaal aanbod. Daarnaast schakelen we een energiewerker in die langs
gaat bij huurders met hoge energierekeningen en tracht de verhuurder te overhalen om, indien nodig, te renoveren.

3.1.4.6 Groepsaankopen ondersteunen
Burgers die samen aankopen, drukken de prijs en werklast. Steun van het lokale bestuur is een belangrijk duwtje in de
rug. Dit werkt sensibiliserend en is een ideale gelegenheid om bij de deelnemers ook interesse te wekken in andere
(gemeentelijke) dienstverlening rond energiezuinigheid.
3.1.4.7 Slim en duurzaam verlichten, van de straat tot de school
Door licht te besparen stoot je minder CO2 uit en daalt je energieverbruik. Hoog tijd om nu eens echt werk te maken van
de omschakeling naar spaarlampen, hoogefficiënte halogeenlampen en LED-verlichting. Vlaanderen heeft de
technologie in huis. Het is aan lokale besturen om dit mee in de praktijk te zetten, want steden en gemeenten kunnen
een cruciale rol spelen door koploper te zijn in energie-efficiënte verlichting, van op straat tot in de gemeentegebouwen.
Daarnaast organiseren we lichtaudits voor bedrijven en kantoorgebouwen.
3.1.4.8 Interne mobiliteit verduurzamen
Een lokaal bestuur kan ook de interne mobilteit verduurzamen, zonder al te grote investeringen. Dat het eigen personeel
en bezoekers zich op een klimaatvriendelijkere manier verplaatsen, heeft enkel een positieve klimaatimpact. Zelf het
goede voorbeeld geven, werkt sensibiliserend: het maakt inwoners bewust dat duurzaam verplaatsingsgedrag mogelijk
is. Een gemeentebestuur heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie (zie ook ons programmapunt “Mobiliteit”).
3.1.4.9 Delen en hergebruik stimuleren
Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat de wegwerpeconomie heel wat nefaste gevolgen met zich meebrengt
voor mens en milieu. Bergen spullen die nog perfect (her)bruikbaar zijn, belanden op vuilnisbelten hier of elders. Via
hergebruik, herstelling en delen kunnen we dit tegengaan.
De Vlaamse Kringwinkels zamelden in 2014 samen 65.930 ton herbruikbare goederen in. Bijna de helft van die spullen
kreeg een nieuw leven via verkoop in één van de 124 kringwinkels. Sinds 2013 schieten ook de Repair Cafés — waar
materiaal en technische kennis aanwezig is om allerhande spullen te herstellen of ontwerpen — als paddenstoelen uit
de grond. Vlaanderen telt er ondertussen 150 en Brussel 15. Ook geefpleinen zijn aan een flinke opmars bezig en in
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hackerspaces, fablabs en open ateliers worden kennis, machines en inspiratie vol enthousiasme gedeeld. De lokale
overheid moet een belangrijke rol spelen in het promoten, ondersteunen en faciliteren van dit soort initiatieven en zo de
inwoners van de gemeente of stad stimuleren om zich in te schakelen in een lokale kringloopeconomie.

3.1.4.10 Boosten van de circulaire economie met een duurzaam en lokaal aankoopbeleid
Een circulaire economie draagt hergebruik van producten, materialen en grondstoffen hoog in het vaandel. Daarnaast
beperkt de circulaire economie zoveel mogelijk afval en streeft ze naar waardecreatie voor mens, milieu en economie in
elke schakel van de keten. Het is een antwoord op de groeiende druk op het milieu en de beschikbare grondstofreserves
door onze huidige manier van produceren en consumeren.
Belangrijke principes die hierbij in acht genomen worden zijn:
ü hoogwaardig hergebruik van producten, materialen en grondstoffen;
ü geen schadelijke maar biologisch afbreekbare stoffen;
ü demonteerbare producten en gescheiden materiaalstromen;
ü geen bezit, maar gebruik;
ü hoge kwaliteit met een lange levensduur;
ü ketensamenwerking, waarbij producenten, leveranciers en klanten langetermijnrelaties en nieuwe vormen van
samenwerking gericht op meervoudige waardecreatie ontwikkelen.
Deze principes worden in acht genomen doorheen het aankoopbeleid van het stadsbestuur en gepromoot bij de inwoners.

3.2 Milieu
In de natuur is er veel leven te bewonderen. Als mens maken we deel uit van de natuur en zijn we tegelijkertijd ook
enorm afhankelijk van de natuur. Het belang van biodiversiteit valt dus zeker niet te onderschatten. We hebben er zelf
alle baat bij om zorg te dragen voor deze biodiversiteit via een sterk milieu- en natuurbeleid.
Het beschermen van natuur en milieu is ook een belangrijke sleutel in de strijd tegen de klimaatverandering. Zowel op
vlak van klimaatmitigatie (het terugdringen van klimaatverandering) als klimaatadaptatie (ons aanpassen aan de
gevolgen van klimaatverandering) hebben milieu en natuur een groot belang.
Naast deze functionele belangen hebben milieu en natuur ook een recreatieve functie. Mensen kunnen tot rust komen
in de natuur, een frisse neus halen, kinderen kunnen er ravotten,… Kortom: het zorgt voor menselijk welzijn en een
betere levenskwaliteit. Zeker in hectische tijden als vandaag, kan het belang hiervan niet onderschat worden.
Omwille van de positieve impact die milieu en natuur hebben op de biodiversiteit, de klimaatverandering en de
gemoedsrust van mensen, streven we in dit programma naar een ambitieus milieu- en natuurbeleid.
3.2.1 Natuur als verbinding tussen mensen
Co-creatie wordt de sleutel om natuur terug binnen te brengen in het straatbeeld. Het stadsbestuur neemt in
samenwerking en overleg met verenigingen en burgers een coördinerende rol op in de uitvoering van projecten en acties
die mensen samen opzetten. Doordat het initiatief van de burgers komt zullen deze projecten breder gedragen zijn.
Daarnaast zorgen ze ook voor extra sociaal contact en brengen ze mensen samen.
Hieronder worden enkele voorbeelden opgelijst van projecten waarin het stadsbestuur een coördinerende rol kan
opnemen. Deze lijst is niet limitatief:
ü De oprichting van een zadenbib. Deze zadenbib stelt gratis zaden ter beschikking en de ontlener kan zelf zaden
oogsten en terug binnenbrengen. Op die manier zal het aanbod van zaden steeds groter worden;
ü Meer speelgroen op speelplaatsen van scholen;
ü De aanleg van speelgroen in de openbare ruimte;
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

De aanleg van extra speelbos;
Natuuromgeving in de buurt van zorginitiatieven;
Samentuinen;
In bloembakken groenten en fruit planten. Voorbijgangers mogen hiervan gewoon plukken en meenemen;
Straattuintjes;
Groengevels;
…

3.2.2 Versterking van de natuur
In Beringen is er relatief veel natuur maar de waarde ervan kan nog verbeterd worden. Hiervoor hebben we vier zeer
concrete voorstellen:
ü We bekijken de mogelijkheid tot de inrichting van een geboorte- en/of begraafbos. Bij een geboortebos wordt
voor elke nieuwe Beringenaar die geboren wordt een boom geplant, in een begraafbos is het mogelijk dat de
as van nabestaanden in biologisch afbreekbare urnen begraven wordt. Dit is een ecologische manier van
begraven. Een geboortebos of een begraafbos brengt mensen samen in een mooie omgeving om herinneringen
op te halen of te rouwen, en is daarom zowel een versterking voor de natuur als voor het sociaal weefsel.
ü Gemeentegronden die niet gebruikt worden geven we in beheer aan natuurverenigingen. Het stadsbestuur
ondersteunt deze natuurverenigingen in de uitvoering van de beheerswerken. Op die manier garanderen we dat
deze gronden optimaal onderhouden blijven.
ü We werken een Natuurplan uit dat alle natuur in Beringen op een overzichtelijke manier in kaart brengt. Op
basis daarvan nemen we verdere maatregelen en trachten we waar mogelijk delen natuur (opnieuw) met elkaar
te verbinden. Zo kunnen er grotere gehelen ontstaan waarin de natuur zich kan ontwikkelen. Dit Natuurplan
zal een belangrijke sleutel zijn in de waarborging van het voortbestaan van de natuur in Beringen.
ü Na uitvoering van een woonbehoeftestudie wordt bekeken welke woonuitbreidingsgebieden kunnen omgezet
worden in open ruimte, om zoveel mogelijk natuur te behouden in de toekomst. In Beringen verdween de open
ruimte sinds 2005 namelijk aan een recordtempo. Hiervoor moet in de toekomst aandacht geboden worden.
Het mag in geen geval te bedoeling zijn dat deze tendens zich doorzet. Daarom maken we een RUP open ruimte
op, waarin bepaalde woonuitbreidingsgebieden worden omgezet in open ruimte om voldoende natuur te
vrijwaren, een kernversterkend beleid te voeren en te voorkomen dat mensen in overstromingsgebied gaan
wonen. De woonbehoeftestudie vormt de basis voor keuzes die in het RUP open ruimte gemaakt worden.
3.2.3 Natuur binnenbrengen in de woonomgeving
Het binnenbrengen van natuur in de woonomgeving is van groot belang met het oog op de toekomst. Naast
klimaatmitigatie moet er immers ook voldoende aandacht aan klimaatadaptatie besteed worden. Door natuur ook in de
woonomgeving binnen te brengen kan er aan klimaatadaptatie gedaan worden. Investeringen hierin kunnen vrij simpel
zijn en zijn zeker ook noodzakelijk. Straatgroen en gevelgroen bieden schaduw en afkoeling, het wegnemen van beton
en aanleggen van stadstuintjes vermindert het overstromingsgevaar, ruimte geven aan water in de dorpskernen biedt
verfrissing… Op die manier is natuur in de woonomgeving, naast aangenaam, ook functioneel.
ü Op 1 januari 2018 trad de omgevingsvergunning in voege, ter vervanging van de bouw- en milieuvergunning.
We grijpen deze kans aan door hier als stad bepalingen rond natuurbijdrage in op te leggen. Per bouwaanvraag
zullen we specifiek een richtlijn vastleggen die de minimum natuurwaarde bepaalt van het perceel waarop
gebouwd of verbouwd wordt. Als ondergrens hanteren we het minimum van 10% groenblauwe infrastructuur,
maar dit kan hoger liggen naargelang het project waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd wordt.
ü Bij grotere projecten (kantoren, rusthuizen, woonprojecten,…) voorzien we de mogelijkheid dat het groene
gedeelte van de projecten semi-publiek ingericht worden zodat iedereen hiervan kan meegenieten.
ü We zorgen ervoor dat iedereen natuur kan vinden op wandelafstand. In de eerste plaats brengen we alle
bestaande natuur in Beringen in kaart en op basis daarvan nemen we gepaste maatregelen. Enkele cruciale
normen daarbij zullen die van het buurtgroen en wijkgroen zijn:
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o Buurtgroen trachten we binnen een afstand van 400 meter van iedere woning te voorzien. Het kan een
ruimte zijn waar kinderen kunnen spelen, mensen de hond kunnen uitlaten, mensen elkaar kunnen
ontmoeten. De focus hierbij ligt op het sociaal-recreatieve aspect.
o Wijkgroen trachten we binnen een afstand van 800 meter van iedere woning te voorzien. Onder
wijkgroen kunnen verschillende dingen verstaan worden: bossen, natuurgebied, parken,… De functie
van wijkgroen kan gevarieerd zijn: mensen die er komen joggen, een wandeling maken,
mountainbiken,…
3.2.4 Meer biodiversiteit door verstandig groenbeheer
ü We baseren ons voor het groenbeheer op die visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer van het Agentschap
Natuur en Bos. Dit met als doel het beheer van parken en openbaar groen te verduurzamen en de biodiversiteit
te stimuleren.
3.2.5 Ruimte voor water
ü We kijken erop toe dat er in de natuur genoeg ruimte behouden blijft voor waterbuffergebieden. Het kan in
geen geval de bedoeling zijn dat in natuurlijke waterbuffergebieden of overstromingsgevoelige gebieden
gebouwd wordt.
ü We hebben ook in woonkernen voldoende aandacht voor de afvoer van water dat uit de hemel valt. De
mogelijkheden om hiermee om te gaan zijn legio: ondiepe wadi’s in buurtparkjes, rekening houden bij het
ontwerp van pleinen om in hoogste nood ook water te verzamelen en af te voeren, ontharding door de aanleg
van plantsoen en parkjes op verharde pleinen,… Waar mogelijk, en nodig, zetten we extra in op open
afvoersystemen voor hemelwater (bijvoorbeeld grachten).
ü Riolering en waterzuivering zijn uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat afvalwater niet in de natuur
terechtkomt. Om te voorzien in extra riolering en waterzuivering heeft de EU een Kaderrichtlijn Water
opgesteld, die Vlaanderen verplicht om ervoor te zorgen dat tegen 2027 95% van de gezinnen aangesloten is
op het rioleringsnetwerk en de zuiveringsgraad minstens 98% bedraagt. De rioleringsgraad bedraagt in
Beringen begin 2018 94,89% en de zuiveringsgraad 87,01%. Op vlak van de rioleringsgraad zijn we bijna op het
niveau van de Europese doelstelling, op vlak van de zuiveringsgraad is er echter nog veel werk aan de winkel.
We engageren ons ertoe deze Europese doelstellingen te bereiken. Om daartoe te komen stellen we een goede
planning op en voorzien we uiteraard ook in voldoende middelen.
ü Bij de vernieuwing van straten kijken we ook naar de staat van de riolering. Straten waar de riolering verouderd
of afwezig is, krijgen hierbij voorrang.
ü Op plekken waar riolering afwezig is, subsidiëren we de individuele behandeling van afvalwater. Vanuit het
stadsbestuur voorzien we hier voldoende ondersteuning in. Dit om te voorkomen dat afvalwater geloosd wordt
in de natuur.
3.2.6 Absolute stop op pesticidengebruik
ü Sinds 1 januari 2015 geldt in Vlaanderen een verbod op het gebruik van pesticiden bij gemeentelijke diensten.
Uit rapportage van de Vlaamse Milieumaatschappij over de pesticidenreductie bij openbare besturen blijkt
echter dat in Beringen in 2016 nog 12,76 kg pesticiden gebruikt werd door de gemeentelijke diensten. Dit
ondanks het bericht op de website van de stad dat stelt dat het stadsbestuur sinds 1 januari 2015 een
nulgebruiker is. We engageren ons met onmiddelijke ingang tot een stop van het pesticidengebruik bij de
gemeentelijke diensten.
ü Ook bij particulieren willen we toewerken naar een afbouw van het pesticidengebruik. Daarom voorzien we in
voldoende informatie, zetten we sensibiliseringsacties op, geven we mensen de kans om zelf groenten en fruit
te kweken in (op strategische plaatsen) aangelegde volkstuintjes, bieden we groenten en fruit aan in de
openbare ruimte, stimuleren we agro-ecologische en duurzame landbouw,…
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3.2.7 Propere lucht voor iedereen
Begin 2018 kwam aan het licht dat het nog erger gesteld is met de luchtvervuiling in Vlaanderen dan eerst verwacht
werd. De Europese normen voor stikstofdioxide worden op veel plaatsen overschreden. Niet enkel in grote steden is dit
een probleem. Zo ook voor Beringen: op de Koolmijnlaan, de Kasteletsingel, de Paalsesteenweg, de Beverlosesteenweg,
de Heppensesteenweg, de Diestersesteenweg en de Buitingstraat zijn er op verschillende plaatsen problemen. Ook in
de dorpskernen van Beringen, Koersel en Paal is de luchtkwaliteit zorgwekkend. De effecten van een slechte
luchtkwaliteit zijn niet te overzien. Naar aanleiding hiervan trachten we diverse maatregelen te nemen:
ü Aangezien vooral gemotoriseerd verkeer de oorzaak is van grote hoeveelheden stikstofdioxide in de lucht,
zetten we volop in op een duurzame mobiliteit: het gebruik van autodelen, deelfietsen, de aanleg van
fietssnelwegen en veilige fietspaden, extra aandacht voor verkeersveiligheid,… Voor meer info over onze
mobiliteitsvisie kan je terecht in het hoofdstuk over mobiliteit.
ü Als stadsbestuur vergroenen we ons wagenpark en werken we ook een deelsysteem uit voor dienstwagens
buiten de diensturen (zie ook het hoofdstuk ‘Een veilige en vlotte mobiliteit’).
ü Op stadsniveau willen we regelmatig meetcampagnes laten uitvoeren door de Vlaamse Milieumaatschappij.
Deze meetcampagnes moeten extra inzichten in de verspreiding van luchtvervuiling in Beringen verschaffen,
zodat in de toekomst ook op wijkniveau gepaste maatregelen getroffen kunnen worden.
ü We zetten sensibiliseringsacties op rond het stoken van hout. Burgers beseffen nog niet ten volle wat de impact
is van houtstook op de verslechtering van de luchtkwaliteit.
ü Ook voor industriële emissies zal er aandacht geboden worden: klasse 1 bedrijven (VLAREM) adviseren we in
het nemen van stofreducerende maatregelen, klasse 2 en klasse 3 bedrijven (VLAREM) die gelegen zijn op
industriegebieden lichten we door op vlak van luchtemissies.
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4. EEN LOKALE ECONOMIE DIE DORPEN DOET LEVEN
Ook in ons economische beleid staat duurzaamheid centraal. Kernversterking is nodig zodat mensen voor simpele en
dagelijkse inkopen zoveel mogelijk binnen hun eigen buurt kunnen blijven. Hierdoor worden fileproblemen op andere
plaatsen binnen Beringen teruggedrongen. We willen dat het stadsbestuur een ondernemersloket opent en dat
ondernemers nauwer worden betrokken bij de inspraak in het beleid. Daarnaast zetten we ook in op een circulaire
economie, die zo weinig mogelijk afvalstromen creëert. Daarin is er ook plaats voor coöperaties: een vorm van
economische samenwerking waarbij burgers echt iets te zeggen hebben over de goederen of diensten waar ze gebruik
van willen maken. Tot slot willen we onze economie ook sociaal maken: inclusief en met ruimte voor mensen in
maatschappelijk kwetsbare posities.

4.1 Kernversterking als sleutel voor een duurzame economie
ü De eerste stap naar kernversterking is in elke deelgemeente duidelijk de handelskernen afbakenen. Dit zal
gebeuren op basis van de lokale noden.
o In elke deelgemeente willen we er ook voor zorgen dat inwoners hun dagelijkse inkopen kunnen doen,
en hiervoor de deelgemeente niet moeten verlaten. Momenteel is dit in Beverlo niet het geval. Een
gemeenschappelijke plek waar inwoners hun dagelijkse inkopen binnen de deelgemeente kunnen
doen zorgt heeft als extra voordeel dat ook de sociale cohesie in de buurt wordt aangescherpt.
o De grootste uitdaging ligt bij de kleinste dorpen binnen onze stad. Denk hierbij aan Korspel, Tervant
en Stal. Dat zijn dorpen waar geen kernwinkelgebied voorzien is. Deze gebieden zijn bijgevolg dus ook
extra vatbaar voor het risico om zonder handelaars te vallen. Om dit op te vangen kiezen we voor het
DORV-concept: kleine winkels met als pijlers levensmiddelen, diensten, culturele evenementen en
communicatie. Een plaats om dagverse producten te kopen, gecombineerd met de kans om er een
tas koffie te drinken, de krant te kopen zorgt, aanbod van tickets voor culturele voorstellingen,…
zorgt ervoor dat er in de dorpskernen terug een plaats is waar bewoners dagelijks een praatje slaan
met elkaar. Dit geeft voor een deel ook het eigen karakter aan de kleinere dorpen binnen onze stad
terug. Tegelijkertijd zal dit er ook voor zorgen dat het mobiliteitsprobleem verminderd wordt, mensen
moeten voor dagelijkse inkopen hun eigen dorp niet meer verlaten. Het stadsbestuur voorziet in de
coördinatie bij de uitrol van winkels volgens het DORV-concept in Korspel, Tervant en Stal.
ü We kiezen voor een volledige stop op de bouw van baanwinkels. Ook shoppingcentra en handelszaken horen
niet in periferie thuis. De enige uitzondering hierop zijn buurtwinkels die levensmiddelen verkopen. Met
ondernemers die toch aanvragen indienen om buiten de handelskernen een zaak te starten, gaan we samen op
zoek naar een meer geschikte locatie binnen de handelskernen.
ü We behouden de subsidies die als doel hebben om de handelskernen in Beringen te versterken.
ü In Beringen staan 73 handelspanden leeg (2017). Dat is 10,3% van het totaal aantal handelspanden. Bovendien
is de leegstand in 2016 ten opzichte van 2008 met 113,5% gestegen. Toch biedt leegstand ook kansen. Er zijn
verschillende mogelijkheden om dit probleem op te vangen: leegstaande panden openstellen voor pop-up
projecten, er een sociale functie aan geven, tentoonstellingsruimte van maken,… Daarom pleiten wij (naar
analogie met Mechelen) voor de oprichting van een vzw, in handen van de stad en de middenstand. Deze vzw
moet zich specifiek richten op starters en eigenaars van leegstaande panden. De vzw brengt beide partijen met
elkaar in contact en moet tegelijk ook een expertisecentum zijn van waaruit vorming aangeboden wordt.
Starters worden via deze vzw goed begeleid bij de opstart van hun onderneming en maken tijdelijk aanspraak
op een goedkopere huur voor het pand. Wanneer eigenaars van leegstaande panden via de vzw in contact
gebracht worden met starters kunnen ze een vrijstelling op de leegstandtaks krijgen. Uit de case in Mechelen
blijkt dat ondernemers zelfs bereid zijn hun pand (tijdelijk) gratis ter beschikking te stellen in ruil voor een
vrijstelling op de leegstandtaks. De huurprijs wordt voor de starter gradueel opgedreven tot op het moment
dat de starter één jaar bezig is, vanaf dan betaalt hij/zij de volledige huurprijs. Wanneer de onderneming van
de starter goed draait kan deze na een jaar een gewoon huurcontract aangaan met de eigenaar van het pand.
Op die manier wordt de leegstand teruggedrongen en brengen we starters en eigenaars bij elkaar op een manier
waar ze beiden voordeel uit halen.
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4.2 Dienstverlening, ondersteuning en inspraak voor ondernemers
ü De vzw die hierboven in verband met leegstand beschreven werd, zal ook de functie van ondernemersloket
krijgen. Alle ondernemers kunnen hier terecht voor meer info over allerhande relevante zaken.
o Specifiek voor ondernemers met een migratieachtergrond is zo’n ondernemersloket van groot belang,
aangezien zij vaak extra barrières moeten overwinnen. Het ondernemersloket is de ideale plaats om
ook deze ondernemers op te vangen en te voorzien van informatie omtrent bedrijfsbeheer, wetgeving
en relevante contactpersonen.
ü We richten een Economische Raad op. Dit is een adviesraad waarin specifiek de belangen van ondernemers
binnen Beringen vertegenwoordigd worden.
ü Om ervoor te zorgen dat bewoners nog meer lokaal winkelen starten we een promotiecampagne voor de
markten in Beverlo, Beringen en Paal.
ü We behandelen nacht- en telefoonwinkels niet stiefmoederlijk. Ook deze ondernemers bieden een
economische meerwaarde. Daarom schaffen we het aparte tarief van de openingstaks en jaarlijkse belasting
voor deze winkels af. Daarnaast betrekken we deze ondernemers ook bij de Economische Raad. Wanneer de
winkels zorgen voor overlast gaat het stadsbestuur in gesprek met de uitbaters en buurtbewoners en wordt
bekeken hoe een oplossing gevonden kan worden. Winkels die regels overtreden worden kordaat aangepakt.
ü Het stadsbestuur organiseert jaarlijks een beurs voor lokale maakbedrijven om deze in de kijker te zetten. We
mogen best fier zijn op deze ondernemers die zelf de handen uit de mouwen steken en hiermee bijdragen aan
de duurzaamheid van onze lokale economie.

4.3 Versterking van het imago
ü We zetten in op branding die zich focust op wat Beringen te bieden heeft op vlak van shoppen, culinaire
hoogstandjes, culturele evenementen en bezienswaardigheden. Dit onder een aantrekkelijke en herkenbare
noemer (voorbeeld van Gent: ‘Puur Gent’). Hieraan wordt ook een website gekoppeld waarop uitgebreide
informatie te vinden is over alle domeinen die hierboven aangehaald werden. Zo’n website biedt zeer nuttige
info voor zowel de inwoners van onze stad als nieuwkomers en niet-inwoners.

4.4 Een milieuvriendelijke lokale economie
ü Voor het toerisme binnen Beringen stellen we ‘ecotoerisme’ centraal. Bij elk toeristisch project moet er
voldoende aandacht geboden worden voor de impact van het project op het milieu, de lokale bevolking en de
mobiliteit. Hiervoor nemen we de ‘Groene Sleutel’ (Green Key) als referentie, een internationaal keurmerk voor
duurzaam toerisme. Informatie en begeleiding hiervoor zal ook voorzien worden via het ondernemersloket.
ü De mogelijkheid tot groepsaankopen en gratis energie-audits zijn maar enkele middelen uit een breed scala
die ervoor kunnen zorgen dat ondernemingen energiezuiniger worden. We ondersteunen lokale ondernemers
dan ook in het energiezuinig maken van hun ondernemingen, zorgen voor infobrochures en geven hieromtrent
aanbevelingen (zie ook het hoofdstuk ‘Zorg voor klimaat & milieu’).
ü Ook omtrent het afvalbeleid kunnen lokale ondernemers audits aanvragen en wordt ondersteuning voorzien
via infobrochures en aanbevelingen (zie ook het hoofdstuk ‘Verstandig omgaan met afval’).

4.5 Delen in een circulaire economie
Met het oog op meer duurzaamheid is het belangrijk dat we evolueren naar een circulaire economie waarin er ook plaats
is voor deelinitiatieven. In een circulaire economie worden zo weinig mogelijk materialen gebruik via een maximaal
hergebuik. Dankzij deelinitiatieven kan er bovendien ook bespaard worden op het gebruik van grondstoffen. Hieronder
zijn dan ook verschillende initiatieven terug te vinden die de deel- en circulaire economie moeten ondersteunen.
ü We denken meer in termen van dienstverlening dan in termen van producten. Dit trachten we te realiseren via
performance-based contracten. Bij performance-based contracten betaal je niet voor het product maar wel
voor het gegarandeerd gebruik van het product. Zo worden leveranciers gestimuleerd om ervoor te zorgen dat
producten zo weinig mogelijk onderhoud en vervanging nodig hebben. De leverancier draait bij performancebased contracten immers zelf op voor de kosten van onderhoud en vervanging. Dit in tegenstelling tot de
regeling bij reguliere aankopen. Concreet willen we dat het stadsbestuur tegen 2020 minstens één
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performance-based contract afsluit. Tegen 2024 streven we ernaar dat alle grote aankoopprojecten volgens
dit circulair principe verlopen.
We ondersteunen lokale bedrijven en verenigingen die werk willen maken van circulaire projecten door
infomomenten en gratis audits.
We ondersteunen ondernemers en verenigingen die repaircafés willen organiseren. Daarnaast organiseert het
stadsbestuur ook éénmaal per jaar zelf een repaircafé om het goede voorbeeld te geven. Een repaircafé is een
bijeenkomst die gratis toegankelijk is. Mensen helpen elkaar er bij het herstellen van allerlei voorwerpen, dit
op vrijwillige basis.
In navolging van het vorige punt ondersteunen we ook mensen, ondernemers, evenementenorganisatoren en
verenigingen die rommelmarkten, geefpleinen, weggeefwinkels,… willen organiseren. Op evenementen waar
het stadsbestuur organisationeel bij betrokken is, zorgen we dat er ook plaats is voor circulaire initiatieven.
Een voorbeeld kan een geefplein op de Mijnhappening zijn.
We blijven inzetten op de werking met een bedrijventerreinenmanager. Deze bedrijventerreinenmanager heeft
ook een belangrijke ecologische functie, aangezien hij/zij ervoor moet zorgen dat het sluiten van
materiaalkringlopen gestimuleerd wordt. Afval voor het ene bedrijf wordt op die manier een grondstof voor het
andere bedrijf. Daarnaast is deze persoon ook een cruciale schakel in de coördinatie van een duurzame
mobiliteit en duurzame tewerkstelling op het bedrijventerrein.
We stimuleren fietsdelen en autodelen. Ook wagens uit het gemeentelijk wagenpark komen buiten de
diensturen in aanmerking als deelauto’s. Voor meer info: zie het hoofdstuk ‘Een veilige en vlotte mobiliteit’.
Voor afvalbeleid binnen de circulaire economie: zie het hoofdstuk ‘Verstandig omgaan met afval’.

4.6 Burgers krijgen zeggenschap via de coöperatieve economie
Een zeer democratische manier van ondernemen, is via burgercoöperaties. Iedere klant bij een burgercoöperatie heeft
een stem binnen de onderneming en krijgt een deel van de winsten. Zo is er automatisch ook een groter draagvlak voor
de beslissingen die de coöperatie neemt. Zeker in de overgang naar groene energie zijn coöperaties van groot belang.
ü Bij openbare aanbestedingen nemen we coöperatieve voorwaarden op in de criteria. Inspraak en participatie
kunnen het draagvlak bij de bevolking vergroten.
ü In het kader van de energietransitie in het bijzonder, gaan we actief op zoek naar partnerschappen met
burgercoöperaties.

4.7 Een economie die rekening houdt met iedereen is sociaal
Ook met de maatschappelijk kwetsbaren moet onze lokale economie rekening houden. Vanzelfsprekend hebben we dus
ook aandacht voor de sociale economie. Initiatieven rond sociale economie worden opgenomen in het hoofdstuk ‘Werk
op maat van iedereen’.
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5. MEER INSPRAAK VOOR INWONERS
Er bestaan verschillende niveaus van participatie van burgers aan het beleid. We kunnen onderstaande niveaus
onderscheiden:
1. INFORMEREN: Burgers worden door het gemeentebestuur op de hoogte gehouden van beslissingen (via
bijvoorbeeld het gemeenteblad). Burgers hebben geen input.
2. RAADPLEGEN: Het gemeentebestuur betrekt de burgers in een vrijblijvend overleg. De burger is hier een
gesprekspartner, maar de resultaten van dit overleg zijn niet bindend voor de verdere uitbouw van het beleid.
3. ADVIES GEVEN: Burgers kunnen zelf problemen aankaarten en hier oplossingen voor formuleren in de vorm van
adviezen. Het gemeentebestuur kan via een gedegen argumentatie wel nog van deze adviezen afwijken. Een
voorbeeld hiervan zijn adviesraden.
4. COPRODUCTIE: Hier is de burger een partner van het gemeentebestuur waarmee samen initiatieven worden
uitgewerkt. Er wordt gezamenlijk een agenda overeengekomen, waarna samen naar oplossingen gezocht
wordt. De oplossingen die hieruit voortkomen zijn bindend voor het gemeentebestuur.
5. MEEBESLISSEN: Hier bepaalt de burger zelf het beleid. De besluitvorming wordt overgelaten aan burgers,
terwijl het gemeentebestuur een adviserende rol vervult. Na toetsing aan randvoorwaarden neemt het
gemeentebestuur de resultaten van de burgers over en voert deze uit. Een voorbeeld hiervan is een referendum.
6. ZELFBESTUUR: Burgers nemen zelf het initiatief om in eigen beheer voorzieningen op te richten en te
onderhouden.
Bovenstaande structuur wordt de participatieladder genoemd. Wanneer we de huidige inspraakformules voor burgers in
deze structuur plaatsen merken we dat de huidige buurtplatformen zich situeren tussen niveau 1 en niveau 2. De
stedelijke adviesraden situeren zich op niveau 3.
Ons doel is om alle niveaus van de participatieladder te bespelen en te versterken. Dit is belangrijk omwille van
verschillende redenen. Ten eerste wordt op deze manier het democratisch gehalte van onze besluitvorming versterkt.
Door het sterker betrekken van burgers bij het beleid worden de beleidsbeslissingen breder gedragen door de bevolking.
Daarnaast wordt door meer participatie ook de sociale cohesie in de samenleving versterkt. Ook het vertrouwen tussen
het gemeentebestuur en de burger zal hierdoor stijgen. Een bredere participatie heeft dus wezenlijke positieve effecten
op verschillende cruciale aspecten van de relatie tussen de burger en het gemeentebestuur.
Vandaag staan we jammer genoeg nog niet waar we zouden moeten staan in Beringen. Openbaarheid van bestuur, dat
we kunnen situeren op het eerste niveau van participatie (het informeren van de burger), wordt namelijk zelfs al met de
voeten getreden. Het Nieuwsblad deed hieromtrent een onderzoek dat in 2016 gepubliceerd werd in hun krant. Beringen
scoort op dit onderzoek 4/10: gebuisd dus. Er werd aan gemeentebesturen gevraagd om een verslag van het laatste
schepencollege door te sturen, zoals de wet op de openbaarheid van bestuur voorschrijft. De Stad Beringen weigerde dit
verslag door te sturen. Dit is een wettelijke verplichting waar jammer genoeg aan verzaakt werd, terwijl onderzoek van
de Universiteit Gent nochtans aantoont dat burgers nochtans voornamelijk geïnformeerd willen worden door hun
gemeentebestuur. Burgers hechten veel belang aan dit recht en men kan zich afvragen waar de geloofwaardigheid van
een gemeentebestuur is als ze zelfs de openbaarheid van bestuur niet nakomt. Zonder openbaarheid van bestuur klinkt
burgerinspraak immers altijd hol.
Dit voorval is illustratief voor de manier waarop burgerinspraak momenteel georganiseerd is in Beringen. Hierin wil
Groen Beringen via onderstaande voorstellen concrete veranderingen teweeg brengen.
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5.1 Burgers beter informeren door de openbaarheid van bestuur serieus te nemen
5.1.1 Gemeenteraad
ü We maken van de gemeenteraad weer het echte hart van de lokale (representatieve) democratie maken. De
discussie over belangrijke beleidsbeslissingen hoort immers publiek te gebeuren, op de gemeenteraad, niet
achter gesloten deuren van autonome gemeentebedrijven of intercommunales.
ü We verlenen burgers inspraak op de gemeenteraad (agenderen van voorstellen door burgers, indienen van
verzoekschriften, vragenkwartiertje,…). De gemeenteraad is ook een gelegenheid om de dialoog met burgers
aan te gaan.
ü De volledige publieke zitting van iedere gemeenteraad moet te volgen zijn via live streaming of achteraf
raadpleegbaar zijn via audio.
ü Een uitgebreid verslag van de gemeenteraad wordt gemakkelijk en toegankelijk gepubliceerd op de
gemeentelijke website.
5.1.2 Schepencollege
ü De besluiten van het schepencollege worden op een toegankelijke wijze gepubliceerd op de gemeentelijke
website.
5.1.3 Gemeenteraadscommissies
ü De verslagen van alle gemeenteraadscommissies worden op een toegankelijke wijze gepubliceerd op de
gemeentelijke website.
5.1.4 Adviesraden
ü De verslagen van alle adviesraden worden op een toegankelijke wijze gepubliceerd op de gemeentelijke
website.
5.1.5 Mandatenlijsten
ü De volledige mandatenlijsten van EVA’s, vennootschappen, (niet-)gemeentelijke vzw’s, adviesraden en
beheersorganen worden op een toegankelijke wijze gepubliceerd op de gemeentelijke website.
5.1.6 Het gemeentelijk informatieblad
ü B-Magazine moet openstaan voor vragen en opinies van burgers.

5.2 De burger als volwaardige gesprekspartner door raadpleging en het geven van adviezen
ü We moeten de werking van alle huidige buurtplatformen en adviesraden durven herdenken. Onafhankelijke
adviesorganen waar burgers en middenveldorganisaties op structurele basis samenkomen blijven zinvol.
Voorwaarde is wel dat dergelijke adviesorganen geen verplicht nummertje zijn waar leden vooral gemotiveerd
worden door een aan lidmaatschap gekoppelde subsidie. Een bestuur dat adviesraden ernstig neemt, stelt
tijdig de juiste informatie ter beschikking, vraagt actief om advies, maakt ruimte voor suggesties die vanuit de
raad zelf komen en geeft een gemotiveerd antwoord op alle adviezen.

5.3 De burger bepaalt het beleid samen met de overheid
ü We geven burgers extra ruimte via de invoering van wijkbudgetten. Mensen samen iets laten doen, is immers
één van de krachtigste vormen van participatie. Voor een burgerinitiatief dat een duidelijk positief effect heeft
op een buurt voorzien we een budget dat toegekend wordt na goedkeuring van een projectaanvraag.
ü We voeren een burgerbegroting in, waardoor burgers zelf de kans krijgen om voor een deel van het budget te
bepalen waarvoor het gebruikt wordt. In Antwerpen werkt men hier al mee, en daar blijkt dit een groot succes.
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5.4 Burgers nemen het heft in eigen handen via zelfbestuur
ü We geven burgers het recht om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen wanneer ze
denken dat het beter of anders kan. Dit moet vertrekken vanuit de vraag van de inwoners en niet als een
bezuinigingsmaatregel van de overheid. De overheid bewaakt wel de kwaliteit en toetst het initiatief aan het
algemeen belang.

5.5 Iedereen bij het bestuur betrekken via e-inclusie
Digitalisering biedt kansen, maar er zijn ook valkuilen. De zwaksten in de samenleving zijn het meest kwetsbaar voor de
digitale kloof. Dit heeft zowel te maken met vaardigheden, motivatie als vertrouwen. Lokaal e-inclusiebeleid houdt best
met al deze factoren rekening. Daarom zetten we in op slimme en inclusieve digitaliseringsprocessen. Het doel is om
iedereen maximaal digitaal te emanciperen. Dat kan voor Groen als volgt:
ü e-inclusie moet opgenomen worden in de strategische doelstellingen van het beleid.
ü e-inclusie is verbonden met innovatie en economie. Maar evengoed met werk, armoede, onderwijs, welzijn en
gelijke kansen. Digitale uitsluiting hangt samen met sociale uitsluiting. Er moet dus gewerkt worden over
beleidsdomeinen heen.
ü Middenveldorganisaties die inzetten op e-inclusie, zoals ‘Link in de Kabel’, moeten hierbij betrokken en
ondersteund worden. We geven hen verantwoordelijkheden op basis van samenwerkingsovereenkomsten met
duidelijk omlijnde doelstellingen.
ü We richten goed bereikbare, laagdrempelige publieke computerruimten in, in de eerste plaats in kansarme
wijken. Dit met kwaliteitscriteria, zoals ruime openingsuren, kwaliteitsvol materiaal, aandacht voor privacy
en veiligheid, gratis toegang, gericht op alle burgers. ‘Digidak’ is een goed voorbeeld.
ü We voorzien op die publieke punten begeleiding en vormingen op maat of voor toeleiding naar interne of externe
partners. Voorbeeld: ‘Antwerpen.be-centrum’ is deel van de ICT-partner van Antwerpen en zorgt voor opleiding
aan vrijwilligers die in de webpunten van de stad begeleiding voorzien.
ü We voorzien financiële steun bij de aankoop van een computer voor mensen in armoede. OCMW Gent sloot een
overeenkomst met Oxfam waardoor cliënten voor €100 een PC-pakket kunnen aankopen.
ü Alles wat digitaal beschikbaar is, moet ook op papier beschikbaar blijven.
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6. VERSTANDIG OMGAAN MET AFVAL
Het afvalbeleid in Beringen willen we baseren op de Ladder van Lansink. Dit is een standaard die weergeeft welke vormen
van afvalverwerking het meest wenselijk zijn ten opzichte van andere. In afnemende volgorde zijn dit: preventie,
hergebruik, recycleren, verbranden en storten. Elk van deze onderdelen komt aan bod in dit programma.

6.1 Afvalpreventie als eerste stap
De meest milieuvriendelijke vorm van afvalverwerking is ervoor zorgen dat er geen afval verwerkt moet worden:
preventie. Deze methode staat dan ook helemaal bovenaan de Ladder van Lansink. Hieronder volgen enkele zeer concrete
voorstellen om het afval zoveel mogelijk te beperken. Zowel ten aanzien van burgers, lokale ondernemers,
marktkramers, organisatoren van evenementen als scholen.
6.1.1 Burgers
ü In dichtbevolkte wijken voorzien we compostparkjes. In Beringen-Centrum bijvoorbeeld wonen zeer veel
mensen op appartementen die geen ruimte hebben voor een eigen plaats om te composteren. Deze bewoners
kunnen dan terecht met hun afval van groenten en fruit bij de compostparkjes. Op hun beurt kunnen bewoners
die composteerbaar afval aanleveren gratis gebruik maken van het compost. Dit is een zeer milieuvriendelijke
manier om composteerbaar afval te verwerken, waarvan de inrichting en uitbating bovendien minder kost dan
die reguliere verwerking.
6.1.2 Lokale ondernemers en marktkramers
ü We stimuleren consumenten om geen gebruik te maken van plastiek zakjes bij het winkelen. Daarom voorzien
we een samenwerking tussen stadsbestuur enerzijds, en lokale winkels en marktkramers anderzijds, om
herbruikbare draagtassen tegen een goede prijs aan te bieden bij de winkels en marktkramers. Zo is er een
alternatief voor wegwerpzakjes en verkleinen we de afvalberg.
ü We voorzien in een uitwisselpunt voor bouwmaterialen. Hiervoor zal ruimte voorzien worden op het
containerpark. Mensen kunnen hier bouwmaterialen die ze op overschot hebben achterlaten. Die worden tegen
een prijs opgekocht die in relatie staat tot de milieuvriendelijkheid van de bouwmaterialen. Voor
milieuvriendelijke bouwmaterialen krijgen burgers in verhouding meer geld dan voor bouwmaterialen die
eerder niet milieuvriendelijk zijn. Op hun beurt worden milieuvriendelijke bouwmaterialen in dit uitwisselpunt
tegen een relatief goedkopere prijs aangeboden voor hergebruikers, dan bouwmaterialen die niet
milieuvriendelijk zijn. Zo stimuleren we het hergebruik van (milieuvriendelijke) bouwmaterialen. Hiervoor is
aandacht nodig, aangezien bouwmaterialen vandaag de dag grote afvalstromen teweegbrengen.
6.1.3 Evenementen
ü Grote evenementen verplichten we tot de opmaak van een afvalplan, als voorwaarde voor het verkrijgen van
de toelating om het evenement te organiseren. Voor de opmaak van dit afvalplan kunnen organisatoren van
grote evenementen beroep doen op ondersteuning vanuit de stadsdiensten.
ü Voor kleinere evenementen stellen we gratis herbruikbare bekers ter beschikking.
ü Voor project- en evenementensubsidies voorzien we een graduele toename, naargelang het evenement
duurzamer is.
6.1.4 Scholen
ü In het schoolreglement van gemeentescholen nemen we op dat leerlingen voor het middagmaal enkel
herbruikbare verpakkingen mogen gebruiken.
ü Via een afvalcharter stimuleren we andere scholen die niet tot het gemeentelijke net behoren, om hetzelfde te
doen.
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6.2 Circulaire economie als motor voor hergebruik
Hergebruik is de tweede trede op de Ladder van Lansink. Na afvalpreventie is het de vorm van afvalverwerking die het
meest aantrekkelijk is. Het hergebruiken van afval willen we plaatsen binnen de circulaire economie. In dit deel van het
programma zullen we natuurlijk enkel focussen op de omgang met afval binnen de circulaire economie. Hiervoor zien
we in dit kader een centrale rol voor de afvalintercommunale: Limburg.net. In het hoofdstuk over lokale economie van
dit programma vind je meer info over onze visie op de circulaire economie.
ü We pleiten ervoor om de financiering van Limburg.net niet enkel te baseren op de hoeveelheid afval die
verwerkt werd. Ook andere factoren moeten hierbij in rekening genomen worden. Voorbeelden zijn het
verminderen van restafval en een deel van het afval terug inzetbaar stellen. Wat de vermindering van restafval
betreft vinden we de doelstellingen in het Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Vergelijkbaar
Bedrijfsafval 2016 – 2022 niet ambitieus genoeg. Voor Beringen scherpen we de doelstelling aan naar 118 kg
per inwoner.
ü Voorgaande programmapunt impliceert dat Limburg.net, om ten volle aanspraak te kunnen maken op zijn
financiering, een voortrekkersrol moet opnemen in de vermindering van restafval. Dit onderschrijven we ook
op die manier in de beheersovereenkomst wanneer die hernieuwd wordt.
ü Om een deel van het aangeleverde afval terug inzetbaar te stellen kan Limburg.net samenwerkingsverbanden
aangaan met de Kringwinkels in Limburg. Zo kunnen grondstoffen hergebruikt worden door ze aan te leveren
voor de vervaardiging van nieuwe spullen.
ü Het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld door de afsluiting van ‘performance-based’-contracten. Dit zijn
contracten waarbij betaald wordt voor een dienst die geleverd wordt. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar
verlichting in overheidsgebouwen koop je bij een ‘performance-based’-contract een aantal lumen per jaar, en
niet langer lampen. Op die manier zal de leverancier ervoor zorgen dat de kwaliteit van het geleverde product
prima in orde is. Wanneer een lamp moet vervangen of gerepareerd worden, zorgt de leverancier ervoor dat dit
in orde komt en is er geen meerkost voor de aankoper van de dienst. Waar het in het klassieke systeem
voordeliger is voor de leverancier dat de lamp stuk gaat, is dat met ‘performance-based’-contracten niet meer
het geval. Bij deze contracten is het voordeliger voor de leverancier dat er zo weinig mogelijk onderhoud en
vervangingen nodig zijn. Duurzaamheid staat centraal. Dit systeem van ‘performance-based’-contracten kan
ook betrekking hebben op grotere projecten als de aanleg van bruggen. In Millau (Frankrijk) staat bijvoorbeeld
een brug op basis van een ‘performance-based’-contract.

6.3 Recycleren voor iedereen
Recyclage is de derde trede op de Ladder van Lansink. Wanneer preventie en hergebruik niet mogelijk is, is recyclage
de meest milieuvriendelijke optie. Sorteren is de eerste belangrijke stap in het proces van recyclage. Voor ons in het
daarbij belangrijk dat iedereen dezelfde mogelijkheden tot sorteren en recyclage krijgt.
ü Voor maatschappelijk kwetsbare groepen stellen we een bepaalde hoeveelheid huisvuilzakken gratis ter
beschikking. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de grootte van het gezin.
ü In buurten waar bewoners over weinig ruimte beschikken (omdat ze bijvoorbeeld in appartementen wonen),
voorzien we de mogelijkheid tot het plaatsen van kleine sorteerpunten voor restafval, pmd, glas en papier en
karton. Deze sorteerpunten kunnen aangevraagd worden door de buurtbewoners. Vervolgens wordt in
samenspraak met de buurt bekeken op welke manier deze sorteerpunten worden ingeplant.

6.4 Verbranding & Bionerga
Verbranding is, met oog op milieuvriendelijkheid, de op één na minst interessante manier om afval te verwerken.
Daarnaast vormt een te grote capaciteit van verbrandingsovens een probleem omdat dit recyclage en afvalpreventie
onder druk zet.
In Beringen is met de komst van Bionerga ook afvalverbranding actueel. Groen Beringen staat zeer kritisch tegenover
de komst van de verbrandingsoven omwille van volgende redenen:
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ü De verwerkingscapaciteit van de nieuwe oven ligt veel hoger dan de hoeveelheid beschikbaar afval;
ü Dit project staat haaks op een duurzaam materialenbeheer, er moet meer gerecycleerd worden i.p.v. meer
verbrand;
ü Het effect op de mobiliteit en de daarmee gepaard gaande gezondheidsproblemen wordt onderschat;
ü Nieuwere en mileuvriendelijkere toekomstige afvalverwerkingstechnieken krijgen geen kans omdat gans
Limburg voor jaren vast hangt aan de oven van Bionerga.

6.5 Sluikstorten & zwerfvuil vermijden
Als laatste trede op de Ladder van Lansink dient het storten van afval te allen tijde vermeden worden. De uitdaging om
dit te realiseren is groot, maar met een aanpak die zowel preventief, curatief als repressief is kunnen er grote stappen
in de goede richting gezet worden. Dit deel van het programma richt zich zowel op sluikstorten als zwerfvuil.
6.5.1 Preventie
ü In de eerste plaats is sensibilisering nodig. Bewustmaking rond de problematiek is de eerste stap in preventie.
ü Het stadsbestuur organiseert jaarlijks een wedstrijd die de properste straat van Beringen beloont. Bewoners
uit straten kunnen zich inschrijven om mee te doen aan deze wedstrijd. Welke straat de prijs uiteindelijk wint
zal bepaald worden door de Milieuraad.
ü Voor personen of verenigingen die zelf een actie op poten zetten om zwerfvuil terug te dringen, voorzien we een
behoud van de ondersteuning en vrijwilligersvergoeding vanuit het stadsbestuur. Ook voor deze personen of
verenigingen, die zich actief inzetten om iets te doen aan de zwerfvuilproblematiek, wordt door de Milieuraad
jaarlijks een prijs uitgereikt.
6.5.2 Curatief
ü Het stadsbestuur zorgt voor een kritische evaluatie van de plaats en het aantal vuilnisbakken binnen Beringen.
Dit wordt helemaal in kaart gebracht, waarna gepaste maatregelen genomen worden.
6.5.3 Repressief
ü We verhogen de controle op het sluikstorten. Dit omdat er momenteel nog steeds een groot gevoel van
straffeloosheid heerst rond dit thema. Hierbij overwegen we de plaatsing van mobiele camera’s op plaatsen
waar het probleem de spuigaten uit loopt. Zo kunnen sluikstorters geïdentificeerd worden en kunnen de
gepaste sancties getroffen worden.
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7. EEN DUURZAME RUIMTELIJKE ORDENING
Ruimtelijke ordening is een zeer belangrijke hefboom naar een duurzamere stad. Kernversterking en efficiënt
ruimtegebruik zijn hierin sleutelbegrippen. In Beringen zullen wij deze sleutels aangrijpen om de ruimtelijke ordening
op een betere manier voor iedereen te organiseren.
Ruimtelijke ordening staat natuurlijk niet op zichzelf. Tussen ruimtelijke ordening, mobiliteit, economisch beleid,
milieubeleid,… bestaat een grote verwevenheid. Bekijk voor meer informatie dus ook zeker deze andere hoofdstukken
van ons verkiezingsprogramma.

7.1 Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan als leidraad
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een belangrijk instrument bij de indeling van de ruimte. Een GRS
verdient een regelmatige update in het kader van nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen die zich stellen. We wensen
het GRS van Beringen dan ook onder de loep te nemen zodat dit plan de sleutel kan worden in een duurzaam ruimtelijk
beleid. Als kernprincipes kiezen we in dit GRS voor een bescherming van de open ruimte, kernversterking, nabijheid van
openbaar vervoer in de kernen en efficiënt ruimtegebruik door de verweving van functies.

7.2 Ruimtelijke efficiëntie vergroten
ü We herbekijken de maximaal toegelaten bouwhoogte op verschillende plaatsen. Op die manier gaan we een
inefficiënt ruimtegebruik tegen: er is immers minder grondoppervlakte nodig om meer mensen te huisvesten.
ü Waar mogelijk trachten we functies van ruimtegebruik te verweven. Op die manier vermijden we een grote
mobiliteitskost en voorkomen we dat open ruimte wordt aangesneden. Wanneer onderwijs, wonen, werken en
recreatie in dezelfde buurt plaatsvinden voorkomen we dat bepaalde buurten te zeer op één functie gericht zijn
en ’s avonds onveilig worden omdat er te weinig sociale controle is.
ü In lijn met het voorgaande punt zetten we ook in op het gedeeld gebruik van ruimte. Scholen moeten na
schooltijd bijvoorbeeld niet levensloos worden. Schoolinfrastructuur is in het verleden een grote investering
geweest. Het zou dan ook zonde zijn om deze investeringen maar van 9u tot 16u te gebruiken. Na schooltijd
kunnen hier perfect sportieve of culturele activiteiten plaatsvinden. Ook diverse verenigingen kunnen gebruik
maken van de ruimte die schoolgebouwen bieden.
ü We hebben oog voor in onbruik geraakte gebouwen zoals ongebruikte kloosters, pastorieën en kerken. Voor
deze ruimtes voorzien we een herbestemming die bij voorkeur een gemeenschappelijke functie heeft. Dit
gebeurt in samenspraak met de omwonenden. Op die manier kunnen we vertrekken van de reeds bestaande
kwaliteiten en troeven in de buurt en hiaten invullen via de herbestemming van deze gebouwen.
ü Voor ons leegstandsbeleid rond handelspanden: zie het hoofdstuk ‘Een lokale economie die dorpen doet leven’.
ü Via een activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden voorkomen we dat op andere plaatsen open ruimte
wordt aangesneden.
ü Terreinen of gebouwen die gedurende een lange periode braak liggen of leegstaan trachten we tijdelijk een
andere invulling te geven. Ook hier gebeurt dit in overleg met de buurtbewoners.

7.3 Kernversterking doet onze dorpen terug leven
ü We doen aan kernversterking op de juiste plaatsen. Het is niet de bedoeling om aan kernversterking te gaan
doen in wijken die verder van de dorpscentra liggen die Beringen rijk is. Onze focus gaat in de eerste plaats uit
naar wijken vlakbij de dorpscentra. Daarbij hebben we ook aandacht voor de bereikbaarheid via het openbaar
vervoer en de rest van de omgeving.
ü Wanneer het over woningen gaat kiezen we voor diversiteit. Een diversiteit in woningtypes is noodzakelijk
wanneer we ervoor willen zorgen dat zowel oudere mensen in contact komen met jonge gezinnen of
alleenstaanden. Diversiteit in woningtypes zorgt voor een gezonde bevolkingsmix. Daarom kiezen we voor de
ontwikkeling van een woontypetoets. Deze woontypetoets heeft als doel om te bepalen welk soort woningen
(eengezinswoningen, appartementen, schakelwoningen) op welke plaats gebouwd mogen worden en geeft
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tegelijkertijd duidelijkheid voor alle bouwheren, ontwikkelaars en burgers. Dit aangezien deze woontypetoets
over het gehele grondgebied van Beringen van toepassing zal zijn met dezelfde regels. Willekeur wordt op deze
manier weggewerkt.
ü We vinden de aanwezigheid van water en groen in de publieke ruimte zeer belangrijk. Het zien van groen zorgt
er letterlijk voor dat mensen zich beter gaan voelen. Bovendien draagt de aanwezigheid van groen ook bij aan
een gezondere lucht. Water zorgt dan weer voor verkoeling wanneer het warm is. Beiden hebben een positief
effect op het menselijk welzijn. Deze aandacht voor water en groen uit zich onder meer in de aanplanting van
bomen langs verbindingswegen die door dorpscentra lopen. Op die manier zorgen we ervoor dat de
luchtvervuiling hier wordt teruggedrongen. Daarnaast bieden we extra aandacht aan de aanleg van extra
groene ruimtes met waterpartijen in de dorpscentra.
ü We ontwikkelen een beeldkwaliteitsplan dat een instrument moet zijn om de aanleg van openbare ruimte te
toetsen aan kwaliteitscriteria. Dit met als doel het welzijn van alle buurtbewoners en voorbijgangers te
verbeteren. Zeker in het kader van de garantie voor meer groen en water in de dorpskernen is zo’n
beeldkwaliteitsplan nuttig.

7.4 Weg met verrommeling
ü Om verrommeling tegen te gaan kan een instrument als planologische ruil nuttig zijn. Bij planologische ruil
wordt de bestemming van gebieden in het ruimtelijk uitvoeringsplan omgewisseld. Tegelijkertijd kunnen ook
de eigenaren van het gebied omgewisseld worden. Op die manier kunnen woongebieden in de periferie
weggehaald worden en herbestemd worden als gebied voor landbouw of natuur. Tegelijkertijd wordt een gebied
nabij de bebouwde kom herbestemd als woonzone.
ü Ook verhandelbare bouwrechten zijn een instrument waarmee verrommeling kan worden tegengegaan.
Ondanks het feit dat de Vlaamse overheid nog werkt aan een wettelijk instrumentarium voor verhandelbare
bouwrechten, kan het gemeentebestuur hier toch al gebruik van maken. Voorwaarde is wel dat het gebeurt op
vrijwillige basis en in overleg met de eigenaars. Met verhandelbare bouwrechten worden bouwmogelijkheden
op slecht gelegen bouwgronden geruild met bouwmogelijkheden op terreinen die aansluiten bij de dorpskern.
Op deze manier voorkomen we dat verkeerd gelegen bouwgronden worden ontwikkeld, stimuleren we
kernversterking en vrijwaren we open ruimte. Voor de eigenaar van de bouwgrond is er het voordeel dat de
bereikbaarheid van het nieuwe perceel beter is en de vastgoedprijs hoger ligt. In de Verenigde Staten wordt dit
al sinds de jaren 1970 toegepast.
ü Zowel planologische ruil met omwisseling van eigendommen als verhandelbare bouwrechten bieden de
mogelijkheid om planschade te vermijden of te beperken.
ü Voorgaande instrumenten kunnen ruimtelijke verrommeling uiteraard niet in één legislatuur keren. Deze
instrumenten kaderen dan ook binnen een langetermijnvisie waarin beetje bij beetje stappen in de goede
richting gezet kunnen worden.

7.5 Cultureel erfgoed waarderen
Bestaand cultureel erfgoed behouden we. Dit geldt zowel voor landschappelijk, als voor bouwkundig, industrieel en
archeologisch erfgoed. Het cultureel erfgoed kan herontwikkeld worden maar altijd met respect voor de culturele
waarde en historie ervan. Op die manier versterken we het sociale, economische en culturele leven in Beringen.

7.6 Water en groen omarmen
ü Het is belangrijk om water en groen zoveel mogelijk binnen te brengen in de dorpskernen: het verhoogt de
leefkwaliteit, brengt afkoeling en zuivert de lucht.
ü Op alle pleinen in de dorpskernen van Beringen houden we rekening met de aanwezigheid van groenruimte.
Momenteel is dit nog te weinig het geval. Toch is dit belangrijk: groenruimte biedt schaduw en verhoogt de
levenskwaliteit in de dorpskernen.
ü We voorzien de mogelijkheid tot het aanleggen van groendaken en gevelgroen. Hiervoor voorzien we een zeer
eenvoudige procedure zodat de drempel tot aanleg van een geveltuin zo laag mogelijk wordt. Daarom kiezen
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we ervoor om niet te werken met vergunningen maar enkel met meldingsplicht. Deze meldingsplicht geldt
bovendien enkel voor woningen die direct tegen het trottoir, fietspad of de straat staan.
ü De verharde oppervlakte proberen we te beperken om overstromingen te voorkomen.
ü Voor meer info in verband met de ruimte voor water en groen: raadpleeg het hoofdstuk ‘Zorg voor klimaat en
milieu’.

7.7 Een aangename en leefbare publieke ruimte
ü Wandelcomfort, verblijfscomfort, voldoende rustpunten, zitplaatsen en zichtkwaliteit beschouwen we als
centrale kwaliteitscriteria bij de aanleg en heraanleg van publieke ruimte. Op deze criteria wordt de publieke
ruimte dan ook afgesteld. Zo vergroten we tegelijkertijd ook de verkeersveiligheid.
ü Op alle pleinen waar parkeerplaatsen voor auto’s gelegen zijn, vrijwaren we voldoende ruimte voor andere
functies. Het is niet de bedoeling dat pleinen nagenoeg volledig ingepalmd worden door auto’s. Er moet ook
ruimte zijn voor groen, een boek te lezen, sociaal contact te hebben met buurtbewoners,…
ü We houden bij de inrichting van de openbare ruimte rekening met kinderen, ouderen, mensen met een rolstoel
en mensen die minder mobiel zijn. Dit zowel op vlak van belevingswaarde, als van veiligheid en
toegankelijkheid. Voor meer info over kindvriendelijkheid: zie het hoofdstuk over jeugd. Voor meer info over
veiligheid en toegankelijkheid van de openbare ruimte: zie ook het hoofdstuk ‘Een veilige en vlotte mobiliteit’.

7.8 Ruimtelijke ordening is participatief
Bij de inrichting van de ruimtelijke ordening trachten we zoveel mogelijk op een participatieve manier te werken. Zoveel
mogelijk actoren en stakeholders worden bij beslissingen betrokken, en dit zo snel mogelijk in het proces. Denk hierbij
aan stedenbouwkundigen, architecten en verkeersdeskundigen maar ook bewoners, verenigingen en eigenaars. Op die
manier verhogen we naast de kwaliteit van projecten ook het draagvlak ervan.
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8. SAMENLEVEN IN EEN DIVERSE STAD
Groen Beringen wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevingsproblemen daadkrachtig en gericht
aanpakken. 'Samen' is hierbij het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je
maar goed doen als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit(en). Steden en gemeenten worden gemaakt
door de mensen die er wonen, de organisaties die er actief zijn en door het lokaal beleid. We zetten in op samenwerkingen
tussen publieke en private actoren. We bundelen de krachten van overheden en het middenveld. De lokale overheid
heeft de mogelijkheden om netwerken tussen verschillende actoren mee vorm te geven en te verduurzamen. De stad
samen maken betekent dat iedereen recht heeft op deelname en gebruik van de stad.
Werken aan integratie is een zoekende praktijk. Als tegengewicht voor de top-down benadering van het Vlaams
integratie- en inburgeringsbeleid, streven we lokaal naar een bottom-up integratiebeleid. Lokale overheden hebben best
zicht op de manier waarop mensen hun plek vinden in hun buurt, wijk, gemeente en bredere omgeving. Initiatieven die
vertrekken vanuit de leefwereld van nieuwkomers en inwoners willen we zoveel mogelijk ondersteunen. Waar noden
niet ingevuld worden, kan het lokaal bestuur zelf initiatief nemen. Lokale besturen zijn als geen ander in staat om
participatie- en inburgeringstrajecten vanaf dag één onderdeel te laten zijn van een bredere integratie op school, in de
sportclub of op het werk.

8.1 Samen maken we de stad
ü We versterken de sociale cohesie in wijken en buurten door burgers meer inspraak te geven via
wijkbudgetten. Voor de uitvoering van projecten die een positief effect hebben op de gehele buurt kunnen
burgers gebruik maken van deze wijkbudgetten. Op die manier kunnen burgers met een bepaald budget in
hun wijk/buurt gewenste veranderingen of vernieuwingen verwezenlijken. Via een projectaanvraag stellen
burgers hun project voor aan het stadsbestuur, dat op zijn beurt al dan niet goedkeuring verleent. Het
invulformulier voor deze projectaanvraag wordt ook digitaal ter beschikking gesteld. Voorbeelden van
mogelijke projecten die in aanmerking komen om te realiseren via wijkbudgetten zijn de aanleg van een
petanquebaan, beplanting, gezellige inrichting van pleintjes, buurtbarbecues,…
ü We starten met een werking van wijkregisseurs. Deze wijkregisseurs zijn verbindingsfiguren die, in
samenwerking met diensten en wijkpartners, zoeken naar duurzame en gedragen oplossingen voor
samenlevingsvraagstukken in de wijken of buurten. Ze stemmen het werk van de verschillende partners
op elkaar af en versterken hen.
ü We richten een centraal evenementenloket op. Dit is een centraal aanspreekpunt voor initiatiefnemers
van feesten en evenementen. Het zorgt ervoor dat de drempel om iets te organiseren verlaagt. We
bundelen alle info over de verhuur van zalen en uitleen van materialen op die manier op één plaats.
ü Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met het cultuurcentrum, de bib, de Beringse
raad voor ontwikkelingssamenwerking (BROS), de Interculturele Raad en alle verenigingen die wensen
mee te werken een echt stadsfestival waar samenleven en diversiteit centraal staat. Het moet een
stadsfestival zijn waarin iedereen zijn gading kan vinden: ‘Iedereen Beringenaar’. Gedurende een week
organiseren we "laagdrempelige activiteiten" rond de diversiteit in onze stad: films, toneel, concerten,
voordrachten, debatten, literatuur-happenings, kookateliers, optredens van harmonieorkesten, een
wandeltocht rond thema diversiteit,... De programmatie is samengesteld uit projecten met diverse
culturele achtergronden. De mogelijkheden zijn haast eindeloos. Al deze activiteiten worden bekend
gemaakt en gebundeld via een promotiecampagne via facebook, de website van de stad en B-Magazine.
Met deze actie zetten we in op integratie en verdraagzaamheid. We willen de mensen tonen dat een
multiculturele samenleving in Beringen vandaag gewoon een realiteit is, en dat we daar op een positieve
manier mee omgaan.
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8.2 Samen problemen aanpakken
ü We zetten extra in op buurtwerk via vrijwillige ambassadeurs. Die kunnen op doelgerichte plaatsen in de stad
of gemeente ingezet worden om op een laagdrempelige manier bij te dragen aan de sociale controle. In ruil
daarvoor voorziet het lokaal bestuur vorming, intervisie en ondersteuning.
ü We zorgen voor een sterk lokaal integratiebeleid dat er voor iedereen is en niemand uitsluit. We bieden
hulpmiddelen en ondersteuning voor vluchtelingen ook consequent aan, aan kwetsbare doelgroepen. Zo
vermijden we de misvatting dat bepaalde doelgroepen (positief) gediscrimineerd worden door de lokale
overheid.

8.3 Het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld
We tonen als lokaal bestuur hoe we kunnen bouwen aan een inclusieve samenleving, waar iedereen evenwaardig
behandeld wordt en gelijke kansen krijgt. Ongeacht leeftijd, seksuele oriëntatie, afkomst, religie, burgerlijke staat of
gezondheidstoestand.
ü De stad geeft het goede voorbeeld inzake diversiteit binnen het personeelsbestand. We streven naar een
correcte weerspiegeling van de lokale samenleving. Om hieraan te voldoen wordt er geïnvesteerd in een eigen
diversiteitsplan.
ü De stad speelt een rol als trekker in het antidiscriminatiebeleid:
o Momenteel ontbreekt er een lokaal meldpunt. We maken dan ook werk van de opstart van een
laagdrempelig lokaal meldpunt.
o Dit meldpunt is ook op een toegankelijke manier beschikbaar via de website van de stad.
o We voeren in samenwerking met Unia praktijktesten op de huur-en arbeidsmarkt in: verschillende
steden zijn reeds met deze testen begonnen en boeken goede resultaten. Beringen kan als derde stad
van Limburg hierin een voortrekkersrol opnemen.
ü De interculturele raad moet streven naar een meer diverse samenstelling. Zo kan er meer kruisbestuiving
ontstaan tussen culturele en interculturele verenigingen. Overigens kampt de samenstelling van raden op alle
niveaus met te weinig diversiteit.
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9. BETAALBAAR EN KWALITATIEF WONEN VOOR IEDEREEN
Een dak boven het hoofd, dat is voor iedereen een basisbehoefte. Via een sterk en ambitieus woonbeleid, dat
tegemoetkomt aan nieuwe maatschappelijke uitdagingen, willen we hier een antwoord op bieden.

9.1 Een sterke regierol voor het stadsbestuur
Het stadsbestuur heeft het beste zicht op de woonproblematiek in Beringen. Bovendien is de afstand tot inwoners met
woonvragen het kleinst. Daarom zien we een sterke regie- en dienstverlenende rol weggelegd voor het stadsbestuur.
ü We richten een woonkwaliteitscel op die grote woonprojecten integraal beoordeelt en hierrond adviezen
formuleert. Deze cel bestaat uit de betrokken diensten én externe experten. We betrekken hierbij ook actoren
die kwetsbare doelgroepen vertegenwoordigen, zoals mensen in armoede of kinderen.

9.2 Inzetten op klimaatvriendelijk en kwaliteitsvol wonen
ü We richten een rollend woningfonds op. Met het fonds kopen we verwaarloosde panden aan, renoveren die of
vervangen die door een nieuwbouw. De grond blijft eigendom van de stad, de vernieuwde woningen worden via
een systeem van erfpacht of recht van opstal aan marktconforme prijzen verkocht aan particulieren.
ü We zorgen ervoor dat iedereen zijn ondersteuningsrechten verzilvert, zeker kwetsbare groepen. Daarvoor
werken we actief drempels weg door proactief outreachend te werken. We nemen de burger bij de hand om
concrete woonvragen stap voor stap samen op te lossen.
o We maken een thermografische kaart van de gemeente en koppelen aan de bekendmaking van deze
kaart begeleiding, een subsidiereglement en een groepsaankoop voor duurzame isolatiematerialen.
o We zetten in op een 'ontzorgingsbeleid' door advies en intensieve begeleiding op maat te geven aan
inwoners die willen renoveren maar niet weten hoe er aan te beginnen.
o We organiseren initiatieven om woningen te scannen via warmtecamera's. De bewoners krijgen
achteraf een technisch verslag met suggesties over energiebesparing.
o We schakelen een energiewerker in die langsgaat bij huurders met hoge energierekeningen met de
bedoeling hen te overtuigen om te renoveren.
o We stimuleren collectief renoveren. Dit zetten we op poten via bevragingen en info-vergaderingen.
ü We trachten een project op te starten waarbij gerenoveerde woningen via het Sociaal Verhuurkantoor worden
aangeboden aan kwetsbare gezinnen.
ü De kwaliteit van de private huurmarkt versterken we door subsidies te voorzien voor verhuurder-huiseigenaars
en/of bewoner-huurders. Hierbij werken we met duidelijke regels om te voorkomen dat de huurprijs na de
werken disproportioneel toeneemt.
ü Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn. Daarom nemen
we duurzaamheidscriteria op in de bouwvoorschriften.
ü We ondersteunen groepsaankopen van groene energie, isolatie-materiaal,…

9.3 Inzetten op toekomstgericht wonen
De gezinssamenstellingen veranderen, (woon)ruimte wordt steeds schaarser en tegelijkertijd worden steeds meer
huizen in verkavelingswijken te groot bevonden door de eigenaars of bewoners. Daarom is het cruciaal dat ons lokaal
woonbeleid toekomstgerichte woonvormen faciliteert, initieert en ondersteunt. Gemeenschappelijk wonen biedt
namelijk een efficiënter ruimtegebruik, is milieuvriendelijker en zorgt voor een sterker sociaal weefsel.
ü We creëren een positief klimaat rond nabuurschap, delen en samenwerken. Daarom bevestigen we als
gemeente ons engagement en ondertekenen we het charter Samenhuizen. Dit is de start van de creatie van een
draagvlak voor gemeenschappelijk wonen, zowel bij de interne diensten, bij de burger als bij de verschillende
woonactoren.
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ü We ondersteunen het idee achter gemeenschappelijk wonen door de realisatie van één of meerdere projecten
'gemeenschappelijk wonen' op het gemeentelijk grondgebied op te nemen in het meerjarenplan.
ü We zorgen voor de opbouw van expertise omtrent dit thema binnen de gemeentelijke diensten en/of het
intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen.
ü We promoten gemeenschappelijk wonen door:
o Extra in te zetten op informatieverstrekking over samenhuizen bij het woonloket.
o Mee te werken aan de Samenhuizendag.
ü We zorgen voor een optimaal overleg rond samenhuizen en werken samen met verschillende diensten
onderbouwde maatregelen uit. Daarbij worden duidelijke richtlijnen ontwikkeld over het opsplitsen van
woningen en houden we rekening met gemeenschappelijk wonen bij de herziening of opmaak van een
stedenbouwkundige verordening. Dit met voldoende aandacht voor een goede afstemming tussen de
verschillende diensten (ruimtelijke ordening, wonen, OCMW, wijkagenten, duurzaamheid,...).

9.4 Inzetten op betaalbaar wonen
ü We blijven verder investeren in voldoende sociale huurwoningen op basis van de feitelijke noden in Beringen.
ü Discriminatie op de woningmarkt gaan we tegen door de invoering van praktijktests.
ü We voorzien in voldoende noodwoningen. Het afgelopen jaar bleek dat er geen voldoende noodwoningen zijn in
Beringen.
ü We voeren een actief grond- en pandenbeleid. Groen is geen voorstander van sociale koopwoningen. Beter is
om het sociaal woonaanbod te verhuren. Bij het verkopen van sociale woningen vloeien publieke middelen
immers éénmalig weg, terwijl bij verhuur de publieke middelen worden aangewend voor zij die het op dat
moment nodig hebben.

31

10. ONDERWIJS GEEFT KANSEN
10.1 Verdere uitbouw van de brede school
ü De brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties. Kinderopvang, lager
onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en computerinfrastructuur, …
kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine
feesten zijn deel van het brede schoolverhaal. De sleutelfiguur bij de afstemming van al deze activiteiten is de
coördinator van het brede school-project. Deze hoeft niet noodzakelijk uit de school zelf te komen.
ü De coördinator van de brede school legt een 'brede school-toets' op bij nieuwbouwprojecten en renovaties.
ü De stad ondersteunt scholen van alle netten, met respect voor het eigen pedagogisch project. Hiervoor maken
we voldoende mensen en middelen vrij.
ü Academies worden actief betrokken bij de brede school, om een divers publiek te bereiken in het deeltijds
kunstonderwijs. We streven naar academies in de wijken of deelgemeenten. Niet enkel op één centrale plek.
Zo verlaagt de drempel naar het kunstonderwijs.
ü We zetten in op het behoud van scholen op alle plaatsen waar ze nu aanwezig zijn in Beringen. Zij versterken
het sociaal weefsel.

10.2 Krachten bundelen voor een flankerend onderwijsbeleid
ü We zetten verder in op het onderwijsopbouwwerk dat samen met jongeren, ouders en scholen werkt aan gelijke
kansen. Onderwijsopbouwwerkers leveren relevante expertise om betrokkenheid van maatschappelijk
kwetsbare ouders te verhogen en het netwerk tussen ouders en school te versterken. We willen hen
netoverschrijdend inzetten. Het gezamenlijk doel is de kennis van ouders over de school en van het schoolteam
over ouders.
ü We bepleiten binnen het LOP een inschrijvingsbeleid om segregatie in scholen te doorbreken. Samen met
organisaties als ‘School in Zicht’ kunnen buurtscholen opnieuw een positieve keuze worden.
ü De stad onderzoekt bij grote nieuwbouwprojecten of uitbreiding van wijken de nood en mogelijkheid om
kinderdagverblijf en basisschool te integreren. Privébedrijven en -instellingen worden aangemoedigd om
bedrijfscrèches te bouwen en worden via een toegankelijk contactpunt geadviseerd.
ü Groen wil lokale besturen, ouders, deskundigen en andere partners binnen de brede school meer betrekken bij
het scholenbouwbeleid.
ü De stad zet verder in op verkeerseducatie voor alle scholen in Beringen.

10.3 Scholen ondersteunen voor maximale onderwijskansen
ü Een goede kennis van het Nederlands is belangrijk. Daarnaast is de toenemende veeltaligheid zowel een
uitdaging als een troef. Inzetten op functioneel veeltalig leren, waarbij we de talenkennis van de leerlingen
benutten om hun taalvaardigheid in het Nederlands te ontwikkelen, zorgt voor taalbewustzijn en voor een open
en nieuwsgierige blik op culturele diversiteit. We geven impulsen als inrichtende macht van het gemeentelijk
onderwijs, in samenwerking met scholen van andere netten die hierin mee een voortrekkersrol willen spelen.
ü De stad zet in op welzijn op school door de reguliere werking van welzijnspartners binnen de scholen te
ondersteunen.
ü Nieuwkomers verdienen een warme schoolomgeving. Aansluiting met het vrijetijdsnetwerk bevordert hun
welbevinden op school. We ondersteunen nieuwkomers om die aansluiting te vinden.
ü Een samenwerking met het lokaal overlegplatform (LOP) als belangrijke partner voor gelijke onderwijskansen
als stad is belangrijk. Het is een netoverschrijdende, gedeelde verantwoordelijkheid om een kwalitatief
onderwijsaanbod en voor élk kind een plek op school te verzekeren.
ü Scholen kunnen leerlingen uit digitale uitsluiting halen, door goedkopere computers en internettarieven aan
te bieden via school. De stad kan onderzoeken of groepsaankopen mogelijk zijn en kan bij internetproviders
32

pleiten voor een lager internettarief voor scholieren, inclusief sociaal tarief voor kinderen uit gezinnen met een
verhoogde tegemoetkoming.

10.4 Een gezonde leeromgeving
ü De stad zet bij nieuwbouw en renovatie van gemeentescholen volop in op duurzame, energiezuinige,
kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke architectuur.
ü We ondersteunen scholen bij omschakeling naar gezonde drank- en snoepautomaten. En ook bij het uitwerken
en -voeren van een drink- en plasbeleid.
ü We sensibiliseren scholen rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door herbruikbare bekers te gebruiken op
schoolevenementen.
ü We nemen als doelstelling een GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen) op elke school. Een GRAS daagt
kinderen uit om te bewegen. Natuurelementen verhogen speelkansen. Ook het pestgedrag daalt wanneer
kinderen in een meer ontspannen sfeer spelen. Buiten de lesuren is dit een natuurlijke leeromgeving voor
kinderen. We koppelen een aantal criteria aan de ondersteuning van scholen voor het omtoveren van een
speelplaats tot een GRAS: betrokkenheid van ouders, buurt en inspraak van de kinderen zelf. De stad voorziet
begeleiding van de jeugddienst bij het participatief traject. Ook Kind & Samenleving vzw is een interessante
partner bij het aanpakken van speelruimte.
ü Pesten op school dient te worden bestreden. De stad spoort scholen aan een pestactieplan te ontwikkelen. We
brengen de jeugdhulpsector en onderwijs bij elkaar, zodat de eerste haar kennis en ervaring in de klas kan
inzetten. De mentale gezondheid van kinderen heeft namelijk een effect op hun leerprestaties. Zorg voor die
mentale gezondheid is dan ook heel belangrijk.

10.5 Kansrijke ontwikkeling van jonge kinderen
ü De stad ondersteunt peuterspeelpunten, zorgt voor vorming en steun voor vrijwillige begeleiding.
Peuterspeelpunten zijn een hefboom voor sociaal contact tussen peuters en hun ouders. Het zijn informele
opvoedings- en ontmoetingspunten waar ouders met hun jongste kinderen samenkomen om elkaar te
ontmoeten en samen te spelen. Ouders kunnen er met elkaar praten en informatie vragen aan de (vrijwillige)
begeleiders.
ü Kinderopvang heeft een pedagogische en sociale functie. Kwalitatieve kinderopvang is een belangrijk
instrument om de gelijke kansen van elk kind waar te maken. Daarnaast kunnen ouders in de kinderopvang
sociale steun van elkaar en opvoedingsondersteuning in de praktijk krijgen. Kwalitatieve kinderopvang
garanderen doen we via volgende punten:
o We richten een ‘lokaal loket kinderopvang’ op, bijvoorbeeld in het Huis van het Kind, wat preventieve
gezinsondersteuning toegankelijker maakt. We bekijken ook de digitale mogelijkheden, zoals een
kinderopvangwijzer. We organiseren overleg tussen alle partners in de buitenschoolse en dagopvang.
o Als lokaal bestuur zetten we in op kinderopvang voor werkzoekenden, cursisten, OCMW-cliënten,…
Bekijk ook het hoofdstuk over werk voor meer informatie.
o Groen pleit voor een toewijzingssysteem met als doel iedereen toegang te geven tot kinderopvang,
waarbij de nodige plaatsen voorbehouden zijn voor gezinnen met verhoogde tegemoetkoming.
o De stad zorgt voor een actueel infopunt over vraag en aanbod van opvang voor de schoolvakanties.
We hebben daarbij bijzondere aandacht voor de groeiende vraag naar flexibele opvang (zieke
kinderen, heel vroeg of heel laat), met als uitgangspunt de draagkracht van het kind.
o Groen pleit voor een verdere integratie van kinderopvanginitiatieven en het kleuteronderwijs,
waardoor kleine kinderen langer terecht kunnen in kleine groepen. Zo verbetert de zorg in de eerste
jaren van het kleuteronderwijs, en gaan kinderen geleidelijk naar een grotere groep met meer
zelfstandigheid.
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10.6 Beringen, een lerende stad met lerende dorpen
Groen staat achter het principe van lerende steden. Dat zijn steden waar de lokale overheid het levenslang leren
stimuleert met oog op duurzame ontwikkeling.
ü De stad ondersteunt initiatieven zoals de Leerwinkel, vanuit een brede invulling van leren, zowel formeel als
informeel. De Leerwinkel is een info- en begeleidingspunt voor volwassenen die een opleiding of cursus willen
volgen.
ü We voorzien in examenperiodes, maar ook daarbuiten, in studieruimten (met begeleiding) voor iedereen die
thuis geen rustige studieplek heeft. Dit kan in samenwerking met de bibliotheek.
ü Voor specifieke doelgroepen zetten we het aanbod van fietslessen, praatgroepen, projecten voor ouders met
schoolgaande kinderen in de kijker. Organisaties van en voor etnisch-culturele minderheden zijn hierbij een
belangrijke partner.
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11. EEN MOOIE TOEKOMST VOOR ONZE JEUGD
De jeugd is een zeer belangrijke bevolkingsgroep van onze stad. Ze durft kritisch zijn en door hun onbevangenheid de
problematieken die leven in een stad op een alternatieve manier benaderen. Daarnaast vormt de jeugd ook de toekomst
van onze stad. Bijzondere aandacht voor deze bevolkingsgroep is dan ook belangrijk. Dit zowel op democratisch vlak, als
op sociaal vlak. Daar zal onze visie op het jeugdbeleid zich dan ook op toespitsen.

11.1 Inspraak voor jongeren via een sterke jeugdraad
ü We veranderen de invulling van de jeugdraad. De jeugdraad is nu nog een orgaan waar de visie van jongeren te
weinig naar de beleidsmakers doorsijpelt. Bovendien is door de overgang van een jeugdbeleidsplan naar de
strategische meerjarenplanning de participatie van kinderen en jongeren erop achteruit gegaan. Uit onderzoek
van de KU Leuven blijkt immers dat jongeren daardoor 50% minder betrokken worden bij lokaal jeugdbeleid.
In Beringen willen we die tendens keren door de uitbouw van een sterke jeugdraad.
ü Deze sterke jeugdraad trekt de straat op. Op straat gaan de leden van de jeugdraad informeren bij jongeren wat
hun bezorgdheden over bepaalde lokale problematieken zijn. Ook kan er gevraagd worden welke thematieken
momenteel te weinig aandacht krijgen in hun ogen of waar er verbeteringen mogelijk zijn. Dit moeten geen
thematieken zijn die enkel betrekking hebben op jongeren, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over mobiliteit
of armoede. Al de informatie die uit deze gesprekken op straat voortkomt wordt verzameld. Ook de frequentie
waarin bepaalde problematieken aangehaald worden, wordt bijgehouden.
ü Deze vorm van offline contact met andere jongeren wordt aangevuld met een online component. In
enquêtevorm, die online aangeboden wordt, kunnen alle jongeren die in Beringen wonen hun bezorgdheden
uitten. Daarnaast kunnen ze ook thema’s aanduiden waarvan ze vinden dat er meer aandacht aan besteed mag
worden.
ü De resultaten van de offline en online bevragingen worden samengeteld en aan de hand van deze resultaten
kan de jeugdraad een duidelijk beeld krijgen van de thematieken waar de Beringse jongeren het meest wakker
van liggen. De thema’s die het meest aangehaald worden krijgen vervolgens een apart traject waarrond de
jeugdraad zal werken. In zo’n traject worden deze thema’s verder uitgediept. Dit kan via een online enquête of
face-to-face gesprekken op straat zoals hierboven beschreven werd, maar daarnaast is er hiervoor uiteraard
ook ruimte binnen de jeugdraad zelf. Door op een constructieve manier met elkaar te debatteren kunnen er
heel wat bruikbare voorstellen uit dit overleg komen.
ü Een traject rond een bepaald thema wordt afgesloten met een thematisch rapport met beleidsaanbevelingen.
Dit rapport is niet noodzakelijk gericht aan de schepen voor jeugd maar kan ook aan andere schepenen gericht
zijn, afhankelijk van het thema dat het rapport behandelt. Wanneer het thema bijvoorbeeld ‘kunst en cultuur’
is zal dit rapport ook gericht zijn aan de schepen voor cultuur.
ü Tot slot is er ook een terugkoppeling van de betrokken schepen naar de jeugdraad via een feedbackrapport.
Hierin motiveert de schepen waarom bepaalde adviezen die de jeugdraad formuleerde al dan niet gevolgd
werden.
ü Om ervoor te zorgen dat het bestaan en de werking van deze sterke jeugdraad voldoende bekend is bij de
jongeren organiseren we hier voldoende toegankelijke en verstaanbare informatie voor. Dit kan bijvoorbeeld
via de website van de stad en B-Magazine. Daarnaast zetten we ook een actieve informatiecampagne op in
samenwerking met de verschillende jeugdverenigingen, jeugdhuizen en scholen die in Beringen actief zijn. Ook
gaat de jeugddienst eens per jaar langs op deze plekken waar veel jeugd komt, om het bestaan en de werking
van deze sterke jeugdraad uit de doeken te doen. Op deze manier kunnen we de jongeren in Beringen zoveel
mogelijk motiveren, betrekken bij het beleid en rekening houden met hun visie.
ü Om voor jongeren de drempel te verlagen om bij deze sterke jeugdraad actief te worden voorzien we naast de
jeugdraad voor heel Beringen ook een decentrale werking. Jongeren gaan in de deelgemeente waar ze wonen
de straat op om input van andere jongeren te verkrijgen. Dit verhoogt de aanspreekbaarheid van de jeugdraad
voor problemen die er in de eigen buurt spelen.
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ü Ook leerlingenraden van scholen krijgen vertegenwoordiging in de jeugdraad. Dit zorgt ervoor dat er ook een
meer directe link met het onderwijs mogelijk is.

11.2 Een logische indeling en samenwerking bij de betrokken diensten
ü Momenteel is de dienst ‘Jeugd & Sport’ verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Deze dienst behoort tot het
departement ‘Vrije tijd’, samen met de diensten ‘Toerisme’, ‘Bibliotheek’ en ‘Cultuur’. Dit is een gemiste kans,
want jeugd is zoveel meer dan enkel vrije tijd. Ons lijkt het meer gepast als ‘Jeugd’ wordt toegevoegd aan het
departement ‘Welzijn en Educatie’. Op die manier is er een betere samenwerking en coördinatie mogelijk
tussen de diensten ‘Jeugd’, ‘Onderwijs’, ‘Kinderopvang’ en het OCMW.
ü Ook in de structuur van de gemeenteraadscommissies passen we dit aan. ‘Jeugd’ verdwijnt uit de commissie
‘Vrije tijd’ en sluit aan bij de commissie ‘Welzijn en Educatie’. Zo kan jeugd ook beleidsmatig gekoppeld worden
aan diversiteit, onderwijs, welzijn, jeugdwelzijnswerk en wijkmanagement. Een goede afstemming tussen deze
domeinen is cruciaal in Beringen, een stad waar er op dit vlak nog grote uitdagingen zijn. Het zal de jongeren
in Beringen ook enkel ten goede komen als hier een coherent beleid in wordt voorzien.

11.3 Veilige ruimtes voor kinderen
ü Kinderen hebben ruimte nodig om te spelen. Momenteel is daar in Beringen nog te weinig van terug te zien. Op
pleinen en grasperkjes staan nagenoeg geen speelelementen. Hier brengen we verandering in. Kinderen
hebben het recht om in hun eigen buurt te spelen. Buitenspelen is gezond voor iedereen en stimuleert ook het
sociaal contact in de buurt. Op deze locaties plaatsen we ook enkele banken zodat ouders er eventueel een
boek kunnen lezen of met de buren een praatje kunnen slaan. We maken van deze speelruimtes dus plaatsen
waar niet enkel de kinderen van profiteren, maar waar mensen uit de buurt elkaar ongedwongen kunnen
ontmoeten. Het initiatief voor de inrichting van openbare speelruimte moet hierbij voor van de buurtbewoners
komen. Ze kunnen voorstellen doen via een aanvraag, het stadsbestuur financiert deze projecten. Op die manier
vergroten we de betrokkenheid van buurtbewoners bij deze speelruimtes, zal er meer draagvlak zijn en
verkleinen we de kans op vandalisme.
ü Stukken openbare ruimte die momenteel geen invulling hebben komen zeker in aanmerking om (deels)
gebruikt te worden als speelruimte voor kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Rodeweg tussen de
Beverlosesteenweg en de Koolmijnlaan. Een prachtig stuk openbare ruimte dat momenteel eigenlijk niet benut
wordt. Hier plaatsen we verschillende speelelementen, vuilnisbakken, banken, er kan een klein skatepark
aangelegd worden, een deel kan gebruikt worden voor een voetbal-/basketpleintje,… De mogelijkheden zijn
eindeloos. Daarenboven brengen we ook verder stukken openbare ruimte die hiervoor in aanmerking komen,
verder in kaart.
ü We voorzien de mogelijkheid om tijdelijke speelstraten in te richten. Dit zijn straten die afgesloten worden voor
gemotoriseerd verkeer, enkel plaatselijke bewoners hebben hier nog toegang. Over de ganse breedte van deze
weg is er ruimte voor kinderen om te spelen, een balletje te trappen,… Deze tijdelijke speelstraten versterken
daarenboven ook het sociaal weefsel. Ook voor deze speelstraten geldt het principe dat het initiatief van de
inwoners zelf moet komen.
ü We hebben extra aandacht voor verkeersveiligheid rond plaatsen waar veel kinderen komen. Extra
verkeersremmers, wegversmallingen, oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, veilige fietspaden,…
zijn hierbij aandachtspunten. Specifiek in de directe omgeving van sportclubs, jeugdverenigingen, scholen en
openbare speelruimtes herbekijken we dit (zie ook het hoofdstuk over mobiliteit).
ü Het sluitstuk van deze veilige ruimtes voor kinderen is de ontwikkeling van een zogenaamde
speelweefselkaart. Op deze kaart weergeven we alle jeugdhuizen, sportclubs, jeugdverenigingen en openbare
speelruimtes. Dit gepaard met een aanduiding van veilige wegen naar deze locaties toe, zodat kinderen en
jongeren niet onnodig het gevaar in het verkeer gaan opzoeken en de ongevallen zoveel mogelijk beperkt
worden.
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11.4 Jeugdverenigingen en jeugdhuizen
ü Het stadsbestuur dient een meer actievere rol aan te nemen door burgers te informeren over de werking van
jeugdverenigingen en dit ook te promoten bij ouders en jongeren. Veel mensen vinden nog steeds de weg niet
naar jeugdverenigingen, simpelweg omdat dit voor hen onbekend terrein is.
ü Op de website van stad Beringen kan men onder de rubriek ‘Jeugd’ een jeugd- en sportgids terugvinden waar
naast allerlei sport- en vrije tijdsinitiatieven ook de werkingen van Scouts en Chiro in zijn opgenomen. De
jeugdhuizen ontbreken hier echter in. Die nemen we ook in deze gids op. Daarnaast plaatsen we ook op de
website van de stad onder de rubriek ‘Jeugd’ een overzicht met alle jeugdhuizen en jeugdverenigingen die
actief zijn in Beringen.
ü Jeugdorganisaties die inzetten op diversiteit binnen hun eigen werking, zijn van groot belang. Wanneer
jeugdverenigingen een afspiegeling zijn van de maatschappij, zal ook de verdraagzaamheid in de rest van de
samenleving vergroot worden. Daarom sporen we jeugdverenigingen aan om diversiteitsdoelstellingen op te
stellen. Deze diversiteitsdoelstellingen worden gekoppeld aan een project om jongeren met een andere
achtergrond te betrekken bij de jeugdvereniging. Voor verenigingen die effectief werk maken van diversiteit
via een project voorzien we bijkomende financiële stimuli.

11.5 Jeugdwelzijn en jeugdwelzijnswerk kracht bijzetten
ü We ondersteunen en begeleiden jongeren die hun weg moeilijk vinden in de samenleving door een
professionele organisatie. Dergelijke organisaties bewijzen in andere steden ook hun nut. Het helpt jongeren
bij wie de aansluiting op school, het zoeken naar werk en een plaats vinden in de buurt minder evident lijkt te
zijn. Zo’n organisatie biedt niet enkel een goede vrijetijdsbesteding, maar ook individuele- en/of
groepsbegeleiding.
ü Projectmatig inzetten op het bestrijden van kansarmoede bij kinderen en jongeren is van groot belang. Zeker
specifiek in buurten waar de participatiegraad laag ligt. Een samenwerking tussen de jeugddienst, het
buurtopbouwwerk en jeugdwelzijnsorganisaties is hierin een meerwaarde. Op die manier ondersteunen we
organisaties die zich actief inzetten om kansarme kinderen en jongeren te bereiken.
ü We zetten in op kinderwerkingen dicht aan huis en waarbij geen inschrijving op voorhand nodig is. Doordat dit
plaatselijk georganiseerd wordt, met een focus op kansarme buurten, zorgt het zowel voor kinderen als voor
hun ouders dat er een vertrouwensband ontstaat en dat er met een gerust hart kan deelgenomen worden aan
laagdrempelige activiteiten. De doelstelling is om dit minstens eenmaal per week te organiseren in de
zomervakanties.
ü Vandaag de dag worden in Beringen door verschillende jeugdbewegingen jeugdkampen georganiseerd. De
kinderen en jongeren die niet aangesloten zijn bij jeugdbewegingen hebben echter niet altijd de mogelijkheid
om deel te nemen aan jeugdkampen. Het stadsbestuur kan zelf betaalbare jeugdkampen organiseren en waar
nodig zelf bijpassen voor kinderen uit kansarme groepen.
ü We zetten meer in op de creatie van opvangplaatsen voor kinderen. Een stad waar de jongerenpopulatie het
Vlaams gemiddelde overstijgt, moet meer durven investeren in opvangplaatsen voor de kinderen die de huidige
generatie jongeren weldra kan verwachten. Daarenboven ligt de graad van plaatsen die beschikbaar zijn in de
kinderopvang in Beringen momenteel ver onder het Vlaams gemiddelde. Extra opvangplaats zijn dus
broodnodig.
ü We zetten in op een ontspanningsruimte zonder lidmaatschap waar jongeren de mogelijkheid hebben om vrij
binnen en buiten te lopen. Die ontmoetingsruimte willen we vooral in de school- en stationsomgeving
onderbrengen. Jongeren hebben hier klaarblijkelijk nood aan wanneer ze de tijd tussen het einde van de
schooldag en het nemen van hun bus moeten opvullen. Bijvoorbeeld Halte 24 in Hasselt.
ü We zetten in op een lokale TEJO-afdeling (therapeuten voor jongeren) in Beringen. Dit is een laagdrempelig en
kosteloos aanbod waarbij men jongeren tussen 10 en 20 jaar ondersteunt met alle vragen op vlak van psychisch
welzijn. Psychisch welzijn is namelijk één van de grootste uitdagingen in deze tijd. Uit onderzoek van de
Vlaamse Jeugdraad in 2017 bleek zelfs dat dit hét thema bij uitstek is waarvan jongeren vandaag wakker
liggen. Laagdrempelige en kosteloze psychische zorg via TEJO kan hierin een uitweg zijn voor jongeren.
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ü Verder inzetten op werkingsmiddelen voor de Brede School is een must voor een stad als Beringen. Dit doen
we door alle onderwijsnetten te stimuleren hun infrastructuur open te stellen en ruimte te bieden voor
jeugdwerk, letterlijk en figuurlijk.
ü We voorzien sport- en schoolcheques voor kinderen en jongeren die onvoldoende financiële capaciteiten
hebben om sportmateriaal of schoolmateriaal te kopen.

11.6 Jongeren en hun talenten opwaarderen
ü Als stad organiseren we jaarlijks een tentoonstelling met alleen maar werken van jongeren. Op die manier
krijgen jongeren ook de kans om hun talenten aan de buitenwereld te tonen, zonder dat ze daar de financiële
middelen voor moeten voorzien.
ü We voorzien in cultuurbudgetten voor jongeren. Deze cultuurbudgetten zijn een subsidie die de mogelijkheid
moet bieden aan jongeren tot en met 25 jaar om hun artistieke projecten te realiseren. Op deze manier geven
we aan jongeren extra kansen om hun talent te gebruiken en te ontplooien. Jongeren moeten de ruimte krijgen
om aan talentontwikkeling en -tentoonstelling te kunnen doen. Deze cultuurbudgetten voor jongeren zijn daar
het ideale middel voor.
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12. CULTUUR, SPORT EN VRIJE TIJD BRENGEN MENSEN SAMEN
12.1 Cultuur, sport en vrije tijd vormen één geheel
Vanuit een geïntegreerde visie op cultuur, vrije tijd en sport wil Groen de samenwerking tussen deze beleidsdomeinen
versterken. Versterking van de sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en genieten staan centraal.
ü We streven hierbij naar gedeeld gebruik van infrastructuur en ruimte in functie van efficiëntie en
duurzaamheid. Dit door de ontwikkeling van een plan om de gemeentelijke/stedelijke vrijetijdsinfrastructuur
energie-efficiënt te maken. Samen met de verenigingen en het publiek verminderen we de globale CO2-uitstoot
van vrijetijdsinfrastructuur en laten we nieuwe gebouwen voldoen aan strenge energieprestatienormen, met
aandacht voor ecologisch design en materialen.
ü Gebouwen worden ook ingezet voor bredere maatschappelijke taken. Niet alleen voor culturele of
sportactiviteiten, maar ook voor diverse activiteiten van wijkbewoners, sociale groepen enzovoort.
ü We vereenvoudigen procedures, inschrijvingsformulieren, tarievenstructuren, subsidieregelingen,
gebruikersreglementen,... en leiden initiatiefnemers naar de juiste subsidies en procedures. Zo nemen we
drempels weg en groeien initiatieven van onderuit.

12.2 Cultuur verbindt
Cultuur is een vorm van persoonlijke ontwikkeling en gemeenschapsontwikkeling. Cultuur is wat ons verbindt, zorgt
voor reflectie, ontspanning, onthaasting. Een sterk lokaal cultuurbeleid biedt kansen aan initiatieven die van onderuit
groeien en zorgt ervoor dat het aanwezige potentieel kan groeien. We hecht hierbij zowel belang aan creatievelingen als
professionele kunstenaars en cultuurinstellingen, aan wijk- en buurtinitiatieven net zoals aan erfgoedzorg en sociaalartistiek werk. Daarnaast waarborgen we de diversiteit die de cultuursector eigen is.
We gaan voluit voor cultuurbeleving die verbindt. Diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit staan voorop. Lokaal
cultuurbeleid is immers maatwerk. Het moet uitgaan van de noden in onze lokale gemeenschap. Alle soorten cultuur
zijn belangrijk. Van hoge over populaire tot alledaagse vormen. Van ingebed in wijken tot binnen de muren van de
cultuurhuizen. Klassieke en nieuwe, experimentele vormen. Ze verdienen allemaal een plek binnen het Beringse
cultuurbeleid.
12.2.1 Cultuur als ruimte voor creativiteit en verbeelding
ü Cultuur is ruimte bieden voor creativiteit en verbeelding. We creëren randvoorwaarden waarbinnen mensen
hun (creatieve) ei kwijt kunnen. Hier staat een mentaliteit van openheid centraal. De stad moet een 'open
atelier' zijn voor talentontwikkeling. Er is zowel ruimte voor creatieve makers als voor cultuurverenigingen,
voor amateurkunstenaars én voor professionele kunstenaars.
ü Kunst, cultuur en erfgoed geven we een plaats in de publieke ruimte. Dit zorgt voor laagdrempelige en
toegankelijke cultuurbeleving. Hierbij vertrekken we van wat er is aan landschapserfgoed en architectuur en
stimuleren we initiatieven die hiermee aan de slag willen. Ook de optie tot tijdelijk gebruik van ruimte bekijken
we hierbij, zoals het invullen van braakliggende terreinen voor volkstuintjes of voor stedelijke cultuur, zoals
graffiti en urbanmedia.
ü Creatieve ruimtes, zoals repetitieruimtes, ateliers of kunstscholen, zijn de plek waar mensen naar cultuur
komen en aan kunst werken. Ook scholen die na schooltijd leeg staan zetten we in om naschoolse culturele
activiteiten een plaats te geven. Zo wordt kruisbestuiving tussen cultuur, jeugd en onderwijs gestimuleerd (zie
ook de informatie over de brede school in het hoofdstuk over onderwijs).
ü We starten een talentenfabriek op. Het moet een plek worden om (samen) te werken, waar nieuwe creatieve
ideeën ontstaan, waar concerten, voorstellingen, vernissages, enzovoort plaatsvinden. Een plek waar de
kunstenaar uiteindelijk de cultuurliefhebber ontmoet. We bekijken de mogelijkheid om die onder te brengen
in de vrijgekomen schoolgebouwen in Beringen-Centrum.
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ü Ruimte bieden is ook kansen geven. We geven daarom creatieve jongeren een duwtje in de rug door hen een
podium te bieden. Dit op jaarlijkse basis. Het moet een weekend worden waar jong talent in de stad centraal
staat en haar talent kan tonen aan het grote publiek.
12.2.2 Cultuur als bindmiddel
ü We brengen cultuur zo dicht mogelijk bij de mensen. Cultuurbeleid dat inzet op nabijheid versterkt namelijk de
sociale cohesie. Om dit te realiseren hebben we extra aandacht voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid.
ü Iedereen heeft recht op cultuurbeleving. Dit wil zeggen dat we actief op zoek gaan naar manieren
om kansengroepen te bereiken. Dit kan onder meer door een meer diverse cultuurprogrammatie en het
betrekken van etnisch-culturele verenigingen, verenigingen tegen armoede, door de uitbouw van een lokaal
netwerk,…
ü We bieden voldoende financiële en materiële steun aan cultuurverenigingen, buurtcomités en particuliere
initiatieven van burgers.
ü De cultuurraad moet een cultuurraad 2.0 worden. Hierbij stappen we af van het principe dat je maar
ondersteuning krijgt van het stadsbestuur als je erkend wordt als vereniging. Een cultuurraad 2.0 heeft
evenveel oog voor experimenten, tijdelijke projecten of inwoners met een goed idee.
12.2.3 Een duurzaam cultuurbeleid
ü We stimuleren muziekfestivals en andere evenementen. Zie het hoofdstuk over afval voor meer informatie.
ü De zorg voor het cultureel, immaterieel en onroerend erfgoed (monumenten, landschappen, stads- en
dorpsgezichten, archeologie...) is een vorm van duurzaam beleid. We zorgen voor de kwaliteit van het verleden
als bron van inspiratie voor de toekomst. We investeren in hergebruik, in originele nieuwe bestemmingen en
in zuinig energiegebruik via nieuwe materialen en technieken.

12.3 Sport in functie van de gemeenschap
Sport is zowel een middel als een doel op zich. Groen ziet een ideaal sportbeleid als een combinatie van sport om de
sport en sport als verbindende factor in een lokale gemeenschap.
ü We ondersteunen en stimuleren sportclubs om een rol te spelen bij de integratie van maatschappelijk
zwakkeren en in de strijd tegen racisme en homofobie.
ü Ons doel is om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen en zo bewegingsarmoede weg te werken.
Sporten in groep bevordert bovendien sociaal contact en helpt bij de ontwikkeling van een lokaal sociaal
weefsel. Daarnaast is sport ook een belangrijke hefboom tot integratie.
ü Samenwerking met partners zoals zelforganisaties en integratiecentra zorgt ervoor dat ook de meest
kwetsbare inwoners toegeleid worden naar laagdrempelig bewegingsaanbod.
ü Subsidies voor sportclubs koppelen we aan concrete voorwaarden. We gebruiken publieke middelen om elke
inwoner toegang tot sport te garanderen. Zo komt dit de hele maatschappij ten goede.
ü Sportinfrastructuur kan buiten de publieke openingsuren aan organisaties verhuurd worden.

12.4 Vrije tijd
ü We zien vrijetijdsbeleid in een trio met cultuur- en sportbeleid. Door deze bevoegdheden samen door één
schepen te laten opnemen, kunnen we daar echt werk van maken.
ü Iedereen heeft recht op deelname aan vrijetijdsbeleving. Daarom belonen we met de vrijetijdspas (UiTPAS)
iedereen die deelneemt aan het vrijetijdsaanbod met spaarpunten. Daarmee verzamel je een gratis voorstelling,
zwembeurt, enzovoort. Daarnaast kent de vrijetijdspas automatisch een kansentarief toe aan mensen met een
verhoogde tegemoetkoming of in een schuldbemiddelingsproces.
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13. WERK OP MAAT VAN MENSEN
Duurzame en werkbare jobs zijn essentieel voor een harmonieuze (lokale) samenleving. Te veel mensen vinden geen
aansluiting bij de arbeidsmarkt. Bovendien gaan te veel mensen gebukt onder stress door een stijgende werkdruk of
door een moeilijke combinatie van werk en privéleven. Met een aantal zeer concrete punten trachten we toch werk op
maat van iedereen te garanderen in Beringen.

13.1 De lokale arbeidsmarkt ondersteunen
Als stadsbestuur moeten we een netwerk- en regisseursrol opnemen om het werken in Beringen aangenamer te maken.
Met volgende concrete voorstellen willen we de lokale arbeidsmarkt in Beringen dan ook ondersteunen.
ü Beringen moet haar netwerk- en regisseursrol optimaliseren en maximaliseren. Dat kan als volgt:
o De lokale behoeften voor Beringen brengen we in kaart, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde.
Dit door in gesprek te gaan met de VDAB, opleidingsinstellingen, buurtopbouwwerking,
straathoekwerkers, jeugdwelzijnsorganisatie, werkgevers- en vakbondsorganisaties,... We tekenen
een geïntegreerd beleid uit door doelgroepen en opportuniteiten af te bakenen.
o Jongeren met een moeizame werkattitude dienen extra ondersteuning en begeleiding te krijgen via
een jeugdwelzijnsorganisatie.
o We stampen een lokale banenmarkt uit de grond. Bedrijven uit Beringen kunnen op de lokale
banenmarkt hun bedrijf, openstaande vacatures, stageplaatsen en opleidingen voorstellen. Zo komen
werkzoekenden in contact met lokale bedrijven en kunnen ze werk dichtbij huis vinden. Hiervoor dient
er in Beringen specifiek aandacht te zijn voor jongeren en kortgeschoolden.
o De stad neemt een actieve rol op als partnerorganisatie (stadsbestuur/OCMW) in het bestuur van de
lokale werkwinkel. Zo werken we mee aan een positief en efficiënt lokaal tewerkstellingsbeleid.
Hierbij gaat extra aandacht uit naar de meest kwetsbare groepen. Om de drempel naar de lokale
werkwinkel te verlagen, kunnen we als stadsbestuur inzetten op mobiele werkwinkels die ingezet
worden in de verschillende wijken. Hiervoor voorzien we maximale logistieke, personeelsmatige en
financiële ondersteuning.
ü Aandacht voor volgende randvoorwaarden is geboden bij het creëren van een aangename lokale arbeidsmarkt:
o We plannen nieuwe bedrijventerreinen enkel op strategisch interessante plaatsen met vlotte
ontsluiting voor openbaar vervoer en vlotte bereikbaarheid met de fiets door veilige en gemakkelijke
fietsverbindingen te voorzien.
o We rollen een performant systeem van buurtgerichte en occasionele kinderopvang uit, waarop ook
werkzoekenden beroep kunnen doen. Zo bieden we ook tewerkstellingskansen voor werkzoekenden
uit kansengroepen.

13.2 Als lokaal bestuur een voorbeeldfunctie opnemen
De stad is als gemeentelijke overheid zelf ook een werkgever. Met Groen pleiten wij voor een eerlijk en menselijk
personeelsbeleid waarbij mensen maximaal (leer)kansen krijgen, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd en functie.
Hiervoor schuiven we verschillende concrete voorstellen naar voor:
ü De stad voert een streng antidiscriminatiebeleid op eigen personeel:
o Als lokaal bestuur kiezen we voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. De ervaring van oudere
werknemers wordt erkend en jongeren krijgen de kans om te groeien in hun werk via het systeem van
mentorschap. Het stadsbestuur maakt hierbij ook ruimte voor uitgroeibanen, deeltijds werken,
opleidingsmogelijkheden, taalopleidingen,…
o We streven naar een tewerkstelling van minstens 4% mensen met een arbeidshandicap binnen de
gemeentelijke diensten en dat bovenop de mensen die via maatwerkbedrijven worden tewerkgesteld.
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o We gaan voor meer aantal vrouwen in kaderfuncties en stellen daar een concreet streefcijfer bij
voorop.
o Ook is er aandacht geboden voor het aantal mensen met een migratieachtergrond dat werkt bij de
stedelijke diensten. Op dit moment maken werknemers van de stedelijke diensten en het OCMW met
een migratieachtergrond slechts 9,5% uit van de totale werkpopulatie van de stedelijke diensten en
het OCMW. Aangezien dit niet in overeenstemming is met de afspiegeling van de Beringse
samenleving willen wij dat aantal nog verder verhogen en mensen met migratieachtergrond
bijkomende kansen bieden.
o We maken een analyse om de drempels in het aanwervingsbeleid in kaart te brengen en zo een
concreet actieplan op te stellen om deze drempels weg te werken.
o We zorgen voor een actieve ondersteuning, begeleiding en opvolging van werknemers die slachtoffer
worden van discriminatie (op basis van leeftijd, gender, seksuele geaardheid, afkomst, handicap,…).
Hiervoor voorzien we een meldpunt waar klachten gerapporteerd en opgevolgd worden.
ü We nemen sociale clausules op in de gemeentelijke overheidsopdrachten. Op die manier kunnen we wij
bedrijven die opdrachten binnen halen voor de stad verplichten om mensen uit kansengroepen aan te werven.
Zo kunnen een aantal normen worden vooropgesteld met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van het
betrokken personeel. Het is op dit moment voor gemeenten moeilijk om hierover sluitende garanties te krijgen.
Daarvoor is een samenwerking tussen gemeenten nodig om hier zelf vooruitgang in te boeken en druk te zetten
bij hogere overheden. Zo denken we aan een actieve deelname aan pilootprojecten van VVSG.
ü Als lokaal bestuur bieden we bij de aanwervingen in het kader van studentenjobs geen voorrang aan kinderen
van werknemers, maar geven we iedereen gelijke kans op basis van motivatie en geschiktheid. Op die manier
kunnen vicieuze socio-economische cirkels doorbroken worden.

13.3 Zinvol werk voor kansengroepen extra ondersteunen
Als lokaal bestuur in Beringen kunnen we de beleidsruimte maximaal invullen en op die manier mensen met de meest
kwetsbare profielen toch ondersteunen. We zullen de mazen van het net trachten te dichten, zodat de meest kwetsbaren
in onze stad ook de toegang tot de arbeidsmarkt kunnen vinden en ervaring opdoen.
ü Van PWA naar Wijkwerk: hoewel de nieuwe wetgeving en bepalingen hieromtrent nog in onderhandeling zijn,
schuiven we alvast al enkele voorstellen naar voor om op gemeentelijk vlak mee aan de slag te kunnen gaan:
o Het lokaal bestuur van Beringen dient hierin een sterke regisseurssol op zich te nemen en te zorgen
voor een brede waaier aan tewerkstellingsplaatsen via één of meerdere organisatoren voor zover dit
tot de lokale bevoegdheid behoort.
o Tegelijkertijd pleiten we bij de hogere overheden voor een degelijke oplossing voor de mensen die
vandaag een PWA-statuut hebben.
ü We pleiten voor een ernstige omkadering en opvolging van artikel 60.
ü We werken waar mogelijk samen met maatwerkbedrijven en/of bedrijven uit de sociale economie, voor diverse
diensten zoals bijvoorbeeld sociale restaurants. We tellen de personen uit kansengroepen die hierdoor worden
tewerkgesteld niet mee om het streefcijfer van 4% werknemers met een arbeidshandicap te behalen.
ü Een volledige en logistieke ondersteuning van organisaties uit de sociale economie is broodnodig. Deze
trachten we dan ook te voorzien
ü Als lokaal bestuur ondersteunen we vluchtelingen in hun zoektocht naar een zinvolle dagbesteding en/of werk.
Dit doen we onder andere in een goede samenwerking met de socio-culturele organisaties.
ü We faciliteren organisaties als zorgboerderijen.
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14. EEN VEILIGE OMGEVING
Het is belangrijk dat alle inwoners en bezoekers zich veilig voelen in Beringen. Dat bereiken we niet door enkel in te
zetten op handhaving en repressie maar wel door ook voldoende aandacht te besteden aan preventie en nazorg. Onveilige
situaties voorkomen is immers een belangrijke sleutel om te werken aan veiligheid op lange termijn.

14.1 Iedereen betrekken bij preventie
ü

ü
ü

ü

ü
ü

ü

De sleutel in veiligheidspreventie is maatschappelijke betrokkenheid. Die maatschappelijke betrokkenheid
vertaalt zich in tal van domeinen: naar school gaan, een job hebben, een dak boven ieders hoofd, een plek
hebben om zich te ontspannen, een goede relatie met buurtbewoners,… Daarom is het belangrijk dat er
geïnvesteerd wordt in onderwijs, werkgelegenheid, jeugdbeleid, huisvesting, buurtopbouwwerk,… Daarnaast
betrekken we bij de ontwikkeling van de publieke ruimte zoveel mogelijk betrokkenen. Zo ontstaat er meer
draagvlak voor projecten, leren bewoners uit de buurt mekaar kennen en wordt het sociaal weefsel versterkt.
Tot slot zorgt ook de nabijheid van wijkagenten, gemeenschapswachten, wijkwerking en straathoekwerkers
voor veiligheidspreventie. Kortom, wanneer iedereen zijn plek vindt in Beringen en zich er goed voelt gaat de
veiligheid er vanzelf op vooruit.
Via burenbemiddeling moedigen we burgers aan om problemen in dialoog op te lossen. Op die manier blijft de
goede verstandhouding tussen buren zoveel mogelijk behouden.
We stimuleren de oprichting van buurtontvangstcomités die instaan voor de verwelkoming van nieuwe
inwoners
in
de
buurt.
Deze
buurtontvangstcomités
kunnen
ook
ontmoetingsfeesten/buurtfeesten/straatfeesten/buurtrecepties organiseren. Zo wordt het sociaal weefsel in
de buurten versterkt.
Ook buurtinformatienetwerken (BIN) hebben naast buurtontvangstcomités hun plaats binnen de buurtwerking.
In een BIN bundelen burgers en lokale politie de krachten om van de buurt een veiligere plaats te maken.
Binnen een BIN kunnen preventieve tips uitgewisseld worden en wordt iedereen op de hoogte gehouden van
wat er gebeurt in de buurt. Ook wanneer een verdachte situatie of verdacht gedrag waargenomen wordt door
een burger kan dit via het BIN doorgegeven worden aan de politie die op haar buurt gepaste maatregelen neemt.
In Tessenderlo wordt reeds gebruik gemaakt van BIN’s. Daarvoor kocht het politiekorps van Beringen-HamTessenderlo BE-Alert aan, een software die voor het versturen van BIN-berichten gebruikt kan worden. De
uitrol van BIN’s in Beringen vraagt dus geen extra investering meer, de nodige investeringen zijn immers al
gedaan. De bedoeling van BIN’s is geenszins dat ze de privacy gaan bedreigen of een ongezonde vorm van
sociale controle worden. Daarom is het belangrijk dat hier professioneel opgeleide politieagenten bij betrokken
zijn. Van tijd tot tijd wordt de werking van de BIN’s ook geëvalueerd, zodat deze waar nodig tijdig kan
bijgestuurd worden.
Via aanbevelingen in stedenbouwkundige vergunningen ondersteunt het stadsbestuur burgers, handelaars en
bedrijven in preventieadvies rond eigendomsbeveiliging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hek- en sluitwerk.
We kiezen voor een sterk anit-fietsdiefstalbeleid. Veilige fietsenstallingen, waar fietsen op een degelijke
manier kunnen achtergelaten worden, zijn hierin van groot belang. Daarnaast trachten we te zoeken naar een
degelijk alternatief voor de huidige fietsregistraties. Die gebeuren voorlopig via een label dat relatief
gemakkelijk te verwijderen is en zo heeft fietsregistratie natuurlijk geen zin.
Voor alle grote en kleine evenementen die georganiseerd worden vindt een veiligheidsoverleg plaats. Op dit
veiligheidsoverleg zijn mensen van het gemeentelijk evenementenloket aanwezig, samen met de brandweer,
politie, milieudienst,… Ook de organiserende instantie is aanwezig op dit veiligheidsoverleg. Tijdens dit overleg
worden de veiligheidsvoorwaarden voor het betreffende evenement vastgelegd. Zo neemt de veiligheid toe en
vermindert de kans op problemen.
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14.2 Politie als bijzondere actor in preventie
De politie is niet enkel belangrijk in de handhaving van veiligheid maar ook in de preventie ervan. Daarom worden hier
enkele maatregelen uitgelicht die de rol van de politie in veiligheidspreventie behandelen.
ü Het is belangrijk dat politie overal nabij en aanspreekbaar is. Daarom herevalueren we de wijken waarin
wijkagenten actief zijn en bekijken we of een betere vertegenwoordiging mogelijk is. Het belang van de
aanwezigheid van wijkagenten mag niet onderschat worden, zij zijn de eerste lijn van contact tussen burger en
politie. Ze hebben een belangrijke contactfunctie voor de bevolking. Om hun aanspreekbaarheid te vergroten
trachten we om hen zoveel mogelijk te voet of per fiets in de wijken aanwezig te laten zijn. Daarnaast moet de
bevolking ook weten wie hun wijkagent is. Daarom plaatsen we hun contactgegevens ook op de website van
de stad en niet enkel op de website van de politiezone.
ü Ter ondersteuning van wijkagenten zijn er gemeenschapswachten. De werking van de gemeenschapswachten
wensen we te behouden. Ze hebben een preventieve rol en trachten bemiddelend op te treden. Dit kan door
bijvoorbeeld een oogje in het zeil te houden bij evenementen, aan de schoolpoort, bij de bewaking van
fietsenstallingen,… Daarnaast zijn ze, net als wijkagenten, ook een aanspreekpunt voor buurtbewoners.
ü We kijken toe op een diverse samenstelling van het politiekorps en dit in alle opzichten. Zo worden moeilijke
thema’s bespreekbaar gemaakt en wordt de kwaliteit van de politiezorg vergroot.

14.3 Handhaving met een streng maar rechtvaardig beleid
ü We passen een streng maar rechtvaardig beleid toe om de naleving van verkeersregels te verbeteren. We
willen een veilig verkeer in Beringen door weggebruikers te sensibiliseren, overtreders te ontmoedigen en
verantwoord rijgedrag te stimuleren. Daarnaast zullen overtredingen bestraft worden volgens de wettelijke
bepalingen. We willen hierbij een goed geïntegreerde samenwerking tussen het stedelijk bestuur, politie en
justitie zodat we van verkeersveiligheid een prioriteit kunnen maken.
ü Als lokaal bestuur zullen we verschillende prioriteiten moeten vastleggen, maar bijna overal zijn er controles
nodig op veiligheid, foutparkeren, alcohol en roesmiddelen achter het stuur en zwaar vervoer in dorpskernen.
We willen elke politie-inspecteur de mogelijkheid en opdracht geven om op te treden wanneer deze
overtredingen worden begaan. Een combi van de interventie die patrouilleert en niet onderweg is naar een
dringende oproep, moet kunnen verbaliseren wanneer verkeersinbreuken worden vastgesteld. Wij willen dit
dus niet enkel overlaten aan politiemensen die specifiek verkeershandhaving tot hun taak hebben.
ü We willen op een doeltreffende, maar verantwoordelijke manier inzetten op camera’s in functie van
handhaving. Flitscamera’s gebruiken we voor massahandhaving in het verkeer waarbij elke weggebruiker
gelijk wordt behandeld. Daarnaast kunnen camera's belangrijke informatie bieden bij opsporingen en zijn ze
een krachtig instrument in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarom willen we inzetten op mobiele
camera’s. Dit kan ontradend werken in functie van woninginbraken en illegale handel. Deze mobiele camera’s
worden selectief ingezet. Dit gebeurt altijd op basis van een democratisch debat in de gemeenteraad en trouw
aan het Europese charter voor een democratisch gebruik van video-bewaking. Bij dat democratisch debat
willen we ook buurtbewoners betrekken die vragen naar inzet van dergelijke camera’s wegens bijvoorbeeld
(poging tot) inbraak.
ü Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. Om die reden willen dat
milieuhandhaving een plaats moet krijgen in het zonale veiligheidsplan. Dit is een gedeelde
verantwoordelijkheid van de milieudienst, die actief haar controlefunctie opneemt en zorgt voor een goede
klachtenbehandeling en de lokale politie, die van milieucriminaliteit een prioriteit maakt.

14.4 Overlast gaat ons allemaal aan
ü We pleiten voor een constructieve aanpak van overlast, met bijvoorbeeld de inschakeling van wijkregisseurs,
straathoekwerkers en jongerenwerkers die jongeren een stem geven en tegelijk overlast kunnen verminderen.
Het geluid van kinderen die aan het spelen zijn mag niet als overlast beschouwd worden, die tendens moeten
we tegengaan. Daarom pleiten we ook voor een kritische lezing en uitzuivering van het politiereglement.
Absurde en vage regels schrappen we.
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ü Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn een nuttig instrument om snel te reageren op vormen van
overlast en kleine criminaliteit die veel ergernis veroorzaken maar anders vaak onbestraft blijven. GAS-boetes
zijn echter niet altijd zaligmakend, daarom zijn er belangrijke aandachtspunten. Zo moet er bij het geven van
een GAS-boete voldoende aandacht zijn voor informatieverstrekking over de rechten van de beklaagde en de
bestaande beroepsprocedure. Daarnaast zijn GAS-boetes niet geschikt voor minderjarigen. Bemiddeling en
herstelgerichte taakstraffen zijn goede alternatieven. Bemiddeling moet overigens altijd de eerste optie zijn,
wanneer bemiddeling niet mogelijk blijkt kan men overgaan tot een GAS-boete.
ü Wanneer burgers voor de eerste keer overtredingen begaan die beschreven worden in het GAS-reglement
krijgen ze een waarschuwing. Er wordt een systeem uitgewerkt waarin deze waarschuwing geregistreerd
wordt. Wanneer een burger voor een tweede maal een GAS-overtreding begaat, wordt deze overtreding
behandeld zoals hierboven beschreven staat: eerst bemiddeling, wanneer dit niet mogelijk is een GAS-boete.
Daarnaast pleiten we ook voor sensibiliseringsacties rond het GAS-reglement zodat burgers weten welke
overtredingen hierin opgenomen zijn. Zo werken we toe naar een gemeenschap waarin overlast tot een
minimum beperkt wordt.

14.5 Een driesporenbeleid tegen radicalisering
In het kader van radicalisering staat bij ons het investeren in een informeel netwerk van actoren zoals het
jeugdwelzijnswerk, het algemeen welzijnswerk, OCMW, jeugdzorg en jeugdinspecteurs van de lokale politie, meldpunt
discriminatie, het onderwijsveld,… centraal. Zo voorkomen we dat extremistische organisaties voet aan de grond krijgen.
Volledig sluitend is deze aanpak echter niet. Voor onze aanpak van radicalisering werken we dan ook met een
driesporenbeleid: zowel preventief als curatief en repressief.
ü In de eerste plaats zorgen we via preventief beleid dat iedereen zijn/haar plek vindt in de lokale samenleving
en zijn/haar toekomst er kan uitbouwen. We vertrekken daarbij van een netwerk van eerstelijnswerkers dat we
versterken.
ü Het tweede spoor is curatief. Individueel maatwerk is hier de sleutel. Hierbij is extra aandacht geboden voor
de privacy. Dit gebeurt door individueel maatwerk via casemanagers, die samenwerken met alle stakeholders.
ü Het sluitstuk is repressief beleid. Politie en parket staan in voor de opsporing van strafbaar gedrag door
radicalisering, het gerecht staat in voor de bestraffing. Informatie-uitwisseling en samenwerking in de Lokale
Taskforce Radicalisering (LTF) is hierbij essentieel.
ü We versterken de werking van de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC). De LIVC is de centrale plaats voor
coördinatie en informatie-uitwisseling met betrekking tot radicalisering. Een degelijke uitwisseling van
informatie tussen politie, OCMW, de sociale sector en stadsdiensten is cruciaal in een degelijke aanpak van
radicalisering.

14.6 Nazorg voor iedereen
Nazorg wordt dikwijls uit het oog verloren binnen het veiligheidsbeleid. Toch is ook deze schakel van groot belang voor
zowel slachtoffer als dader.
ü Degelijke slachtofferbegeleiding bij de lokale politie is cruciaal.
ü Wanneer er sprake is van een slachtoffer bij een overtreding, krijgt de dader de kans tot bemiddeling. Dit met
de bedoeling dat de dader stilstaat bij de gevolgen van zijn gedrag. Ook voor het slachtoffer kan de bemiddeling
bijdragen tot een zinvolle verwerking van de feiten. De bemiddeling vindt plaats in aanwezigheid van een
neutrale bemiddelaar.
ü Wanneer minderjarigen lichte inbreuken plegen als nachtlawaai, winkeldiestallen of illegale graffiti, wordt
een gesprek georganiseerd tussen politie, de ouders en de jongere zelf. Tijdens dit gesprek worden afspraken
gemaakt over school, vrije tijd, band tussen ouders en jongere,… Deze afspraken worden in een contract
gegoten. Er is ook de mogelijkheid om extra begeleiding aan te vragen. Via deze extra begeleiding wordt
nagegaan op welke domeinen extra ondersteuning wenselijk is.
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15. RESPECT VOOR DIEREN
Respect voor dieren maakt een cruciaal deel uit van een verdraagzame samenleving. Het welzijn van veel dieren komt
jammer genoeg nog te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar
mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moeten we dan ook kordaat ingrijpen.
Daarom dienen er een aantal maatregelen uitgewerkt te worden om het dierenwelzijn in onze stad te vergroten:
ü Er moet een laagdrempelig centraal meldpunt geïnstalleerd worden waar alle overtredingen en
verwaarlozingen kunnen gemeld worden. Dit meldpunt werkt nauw samen met de betrokken instanties.
ü Binnen onze politiezone wordt een inspecteur aangezocht die zich specialiseert in deze materie.
ü Het aspect dierenwelzijn wordt ook integraal toegepast bij de aanpak van overpopulatie en plagen.
ü Voor loslopende honden en katten wordt een goed werkend systeem geïnstalleerd, liefst in samenwerking met
de omliggende gemeenten.
ü De technische dienst van de gemeente moet beschikken over een chiplezer waardoor honden/katten kunnen
terugbezorgd worden aan de eigenaar en dode dieren kunnen geïdentificeerd worden.
ü Er moet een duidelijke regeling komen in verband met de opvang van zwerfkatten.
ü Paddenoverzet wordt actief ondersteund, inclusief de bouw van paddentunnels.
ü Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om in woonzrogcentra te werken met huisdieren. Onderzoek toont
immers aan dat mensen die samenleven met huisdieren gelukkiger en minder eenzaam zijn.
ü Ieder evenement met dieren moet vooraf aangevraagd worden en zal ook vooraf beoordeeld worden in het kader
van het dierenwelzijn.
ü De gemeente organiseert jaarlijks een sensibiliseringscampagne rond dierenwelzijn.
ü Er wordt streng opgetreden tegen rituele slachtingen die thuis plaatsvinden.
ü We laten geen nieuwe pelsdierhouderijen of uitbreidingen van bestaande pelsdierhouderijen toe.
ü In dorpscentra voorzien we hondenuitlaatplekken en hondenspeelzones.
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