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“Stad naar Morgen wordt stilaan Stad van Vandaag”
Plannen voor vernieuwing
van stadscentrum zitten
in een stroomversnelling

BERINGEN

“Op het vlak van stadsontwikkeling mogen
we stellen dat de ‘Stad naar Morgen’ meer
en meer ‘Stad van Vandaag’ wordt”, stelt
schepen Anne Wouters-Cuypers in haar
evaluatierapport 2016. “Be-Mine heeft al
een concrete invulling gekregen met
Sportoase, be-Mine Boulevard en
Avonturenberg. En binnenkort openen
duikcentrum Todi en de klimzaal.”
Roger VANHOUDT

In Beringen-centrum wordt ondertussen de
laatste hand gelegd aan de scholencampus,
zijn de plannen klaar voor de herontwikkeling van de vroegere zwembadsite en is het
nieuwe station als openbaar vervoersknooppunt operationeel. “Deze ontwikkelingen en de bouw van een nieuw stadhuis
zullen samen met de herinichting van het
centrum Beringen meer en meer op de kaart
zetten en een fris en dynamisch imago geven”, vervolgt schepen Anne WoutersCuypers. "Dat vereist een aangepast city
marketing plan. Dat plan wordt op een interactieve manier uitgewerkt. Zo werd de
voorbije maanden de bevolking geconsulteerd en meer dan duizend inwoners vulden
de enquête in.”

Projecten

Een stand van zaken in de belangrijkste
projecten.
• De stad heeft de site van de oude schoolgebouwen van De Step aangekocht. De gebouwen zijn gesloopt en als tijdelijke parking ingericht tot na de herinrichting van de
Markt en de aanleg van een nieuwe centrumparking op de site Sint-Lutgart. Daarna wordt ook de centrumlus verlegd.
• Deontwikkeling van de site Sint-Lutgart
is in voorbereiding. Bedoeling is om begin
2017 het PPS-project voor het ontwikkelen
van een binnenstedelijk winkel- en woonproject in de markt te plaatsen.
• Voor het gebied van het vroegere zwembad
en de VTI-gebouwen werd een samenwerking afgesloten met de nv Vlaeco. Voor fase
1 van het project is een stedenbouwkundige
vergunning aangevraagd. De eerste fase
omvat de ontwikkeling van de vroegere site
van het zwembad. Hier wordt een eerste
bouwblok voorzien waarvan de woontoren
deel zal uitmaken en met een opmerkelijke
groene daktuin. Tevens wordt het plein
aangelegd. Deze eerste fase zou begin 2018
klaar moeten zijn.
• De startnota voor de bouw van een nieuwe

Op be-Mine is onlangs de Avonturenberg geopend. Binnenkort volgt het duikcentrum Todi. FOTO RV
kanaalbrug is in september goedgekeurd.
De brug loopt over het kanaal en over de
singel. De Paalsesteenweg en de Kasteletsingel worden ter plaatse heringericht.
• Vier projectontwikkelaars zijn geselecteerd voor het ontwerp en de bouw van een
nieuw stadhuis en stedelijk administratief
centrum op de collegesite. Na de bijgestuurde offertes en ontwerpen kunnen concrete onderhandelingen starten voor de
toewijzing.

• Nu de bouwwerken op de scholencampus
hun voltooiing naderen, zal de stad de toegangswegen aanleggen die aansluiten op de
Koolmijnlaan.
• Op be-Mine is de Avonturenberg geopend
en het toeristisch fietspad vanaf de Steenstortstraat opengesteld. Dat fietspad wordt
nu doorgetrokken via het Kolenspoor tot
aan de kolenhaven. Ook die werken zijn gestart.
• In Koersel wordt de verkaveling Acade-

miepark ontwikkeld. Er is een wegen- en
rioleringsdossier in voorbereiding. De site
krijgt ook invulling met de bouw van het
nieuwe ontmoetingscentrum Cor waarvoor
een ontwerper is aangesteld.
• Voor de verkoop en herontwikkeling van
het schoolgebouw in Tervant is in samenwerking met Vooruitzien en de Kantonnale
een project geselecteerd waarbij dit beeldbepalend gebouw een duurzame herbestemming krijgt.

Speelplaats Spectrumcollege bezaaid met kastanjes
Ingestuurd door
Hilaire Mondelaers
De speelplaats van de bovenbouw van het Spectrumcollege (het vroegere
Sint-Jozefscollege) aan de
Collegestraat 1 in Beringen
ligt bezaaid met kastanjes.
De drie kastanjebomen
hebben dit jaar weer veelvuldig vrucht gedragen.
De tegels van de speelplaats zijn nog nauwelijks
zichtbaar en bezaaid met
een tapijt van kastanjes.
Wie spot er de eerste eekhoorntjes? Voor de bezoekers en leerkrachten is er
een weg gebaand tussen de
(spijtig genoeg) wilde kastanjes. Een veiligheidshelm
is geen overbodige luxe.
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