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20 UIT UW GEMEENTE
BERINGEN

GENK
Interventieteam politie
oefent in Shopping 1
Vanavond en morgenavond
oefenen de interventieteams
van de politiezone MidLim
oefenacties in en rond Shopping 1 in Genk. De training
concentreert zich in de
gemeenschappelijke delen van
het winkelcentrum. “We
hebben in 2015 een versterkt
interventieteam opgericht”,
zegt Marleen Smeyers,
woordvoerder van de politiezone MidLim. “Dat kan onmiddellijk en accuraat optreden in
situaties waar gewapende of
gevaarlijke personen de
veiligheid van burgers en
andere politiemensen bedreigen. Ze hebben in vergelijking
met andere agenten extra
bewapening en bescherming.
Ons doel is zo doeltreffend
mogelijk een tussenkomst te
kunnen uitvoeren. Dan kan je
best oefenen in een zo realistisch mogelijk gebied.”
De oefening start na 21 uur als
de winkels gesloten zijn. Het
gedeelte rond de Quick, dat tot
23 uur toegankelijk is, wordt
afgebakend. De bezoekers
zullen geen zicht hebben op de
oefeningen. (cn)

Mountainbiken op terril
Startplaats van
59 kilometer
nieuwe routes

Wie een extra uitdaging wil, kan zijn vaardigheden testen op de top van de terril in het ‘skillpark’. FOTO'S KAREL HEMERIJCKX

HALEN
Nieuwe zendmasten
in Zelem
Gsm-operator Proximus is
gestart met de werken voor een
nieuwe zendmast in de toren
van de Sint-Lambertuskerk van
Zelem. Dat moet het bereik in
het meest noordelijke deel van
Halen verbeteren. Orange doet
binnenkort hetzelfde.
Het stadsbestuur pleit er al
jaren bij de gsm-operatoren
voor om het bereik te verbeteren. Burgemeester Erik Van
Roelen (CD&V): “In Zelem-centrum, Gennep en Hees laat het
bereik te wensen over. Er is
geen of slechts sporadisch
ontvangst. We zijn dan ook blij
dat de gsm-operatoren nu
effectief werk maken van de
verbetering van het netwerk.”
(lw)

Beringen heeft er een attractie bij.
Zaterdag werd het gloednieuwe
mountainbikepark op be-Mine
officieel geopend. Vanaf het
Mijnstadion of aan de voet van de
terril vertrekken nieuwe bewegwijzerde routes over een afstand
van 59 kilometer doorheen
Beringen, Heusden-Zolder,
Leopoldsburg en Lummen. “Het
MTB-park op de terril is een uniek
element waardoor het Limburgse
netwerk zich onderscheidt in
Vlaanderen”, zegt gedeputeerde
Jean-Paul Peuskens.
Roger VANHOUDT

West-Limburg had tot nu toe een
beperkt aanbod voor mountainbikers. “Met deze uitbreiding vullen
we een belangrijke leemte in”, aldus de gedeputeerde. “De aanwezigheid van de Avonturenberg en
de ontwikkeling van het MTBpark door de stad Beringen waren
de kapstok om ook hier een aantal

mooie parcours te realiseren. Limburg telt nu 1.458 kilometer routes
voor mountainbikers.”
De nieuwe bewegwijzerde routes
zijn 59 kilometer lang en doorkruisen Beringen, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Lummen. Ook op
het militair domein zijn twee kortere lussen uitgestippeld. Dit netwerk

Vind je nieuwe
thuis met een drone
of op zimmo.be

is bovendien verbonden met het
netwerk Midden-Limburg in
Heusden-Zolder, dat 135 kilometer telt, en de bestaande routes in
Lummen en Halen die 71 kilometer lang zijn.
In Beringen vertrekt de zwarte lus
over een afstand van 42 kilometer
door bosgebieden en landbouwzo-

nes. In deze regio met veel druk verkeer moeten bikers in het westelijk
deel wel regelmatig op de openbare
weg of het jaagpad rijden. Vertrek
je in oostelijke richting, dan kan je
na 19 kilometer het netwerk Midden-Limburg bereiken en in zuidwestelijke richting na 10 kilometer
aansluiten op de routes in Lummen
en Halen. Langs de Staleikerheide
kom je terecht op de bosrijke routes
van Leopoldsburg die 9,4 en 7,2 kilometer lang zijn. Wie een extra uitdaging wil, kan zijn vaardigheden
testen in het 5,9 kilometer lange
MTB-park van Beringen of op de
top van de terril in het ‘skillpark’.
Zowel gevorderde als beginnende
mountainbikers kunnen zich op de
nieuwe routes uitleven. Andere
startplaatsen zijn de militaire
sporthal Zuid in Leopoldsburg, het
Cycling Center in Heusden-Zolder
en het gemeentelijk sportcomplex
De Vijfsprong in Lummen. 610
nieuwe palen en 1.400 bordjes wijzen je de weg in West-Limburg.

