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BERINGEN GROEIT! 
Beringen groeit! Het aantal inwoners neemt 
toe en de stad verwelkomt steeds meer 
bezoekers en bedrijven. Om mee te groeien 
moet de stad zich blijven vernieuwen en, 
net als elke andere stad, heeft Beringen 
ook onderhoud nodig. Daarom blijft de stad 
fl ink investeren in openbare gebouwen, 
fi etsvoorzieningen, veilige wegen, bruggen 
en een mooie openbare ruimte. 

Heel wat projecten werden reeds 
gerealiseerd, andere staan klaar in de 
startblokken of zitten in de ontwerp- of 
implementatiefase. De projecten strekken 
zich uit over het hele grondgebied 
van Beringen, van het centrum tot de 
deelgemeenten. Niet alle projecten worden 
op hetzelfde moment uitgevoerd; zo 
trachten we de hinder voor onze inwoners 

en handelaars maximaal te beperken. 

We houden je graag op de hoogte van 
de vorderingen via deze wer� rant, 
die je regelmatig in je brievenbus mag 
verwachten, maar ook via onze website 
www.beringengroeit.be. 
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BESCHRIJVING
Het marktplein wordt heringericht op maat van voetgangers en 
fi etsers. Om de ruimte, die op een helling ligt, optimaal te benutten 
wordt het plein opgedeeld in 3 plateaus: de markt, de kerk en het 
terras. Door de plateaus met verschillende materialen aan te leggen 
ontstaat een mooi samenspel van kleuren dat aangepast is aan de 
omgeving van Beringen.

PLANNING
De werken worden in verschillende 
fases uitgevoerd. Voorafgaand aan elke 
fase vindt er een infovergadering plaats 
waar de betrokken bewoners op wor-
den uitgenodigd. Het einde der werken 
is voorzien in april 2022. 

W
IST JE DAT...

Om de identiteit en sfeer 

van de stad nog meer 

in de verf te zetten, 

heeft de stad in 

samenwerking 

met Fluvius een 

lichtontwerper

aangesteld.  

Heraanleg marktomgeving Stadhuis Bleyck Park Spoorwegbruggen Bruggen Albertkanaal

VERHUIS 
MARKT
De wekelijkse markt 
verhuist tijdelijk naar 
de O.L.Vrouwstraat – 
Stadswal – Brouwers-
straat. Op de huidige 

locatie, Koolmijnlaan/Collegestraat 
moet de markt wijken voor de werken, 
vanaf fase 2 (augustus 2020). 

Wanneer de werken afgerond zijn, 
verhuist de markt opnieuw naar de 
vertrouwde locatie.
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Het oude collegegebouw wordt 
omgevormd tot het nieuw Stadhuis 
met ondergrondse parking. 

PLANNING  
Na de a� raak van de bestaande 
gebouwen, archeologische wer-
ken, verplaatsing van nutsleidingen 
en installatie van de wer� eten 

BESCHRIJVING 
De site van het vroegere zwembad en de oude 
schoolgebouwen van het VTI krijgt een nieuwe 
invulling. Hier ontwikkelt NV Vlaeco een nieuwe 
woonbuurt met veel groen en een open karakter. Na 
de sloop van de schoolgebouwen tussen de Blijkstraat 
en de Burgemeester Geyskensstraat komt hier 
tijdelijk een buurtpark met parkeervoorzieningen. 

PLANNING
De realisatie van dit project gebeurt in verschillende 
fases. De eerste fase, de bouw van een woontoren, is 
gestart in november 2019. De laatste fase gaat in het 
voorjaar van 2020 van start, wanneer ook het tijdelijk 
buurtpark wordt aangelegd. 
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Toekomstbeeld Bleyck Park

BLEYCK PARK

werd gestart met het uitgraven van de parkeerbak vanaf het markant gebouw – 
het diepste punt – richting de Graaf van Loonstraat. 

De werken aan de parkeerbak hebben een hele periode stilgelegen. Partijen 
moesten nieuwe afspraken maken door recente rechtspraak met impact op de 
vergunning. Deze afspraken werden gemaakt zodat vanaf begin januari 2020 
werd doorgestart met de a� ouw van de parkeerbak.   

De werken aan het Stadhuis (de verbouwing van het oude gedeelte en de bouw 
van het nieuwe gedeelte) werden wel verdergezet en daar zit men aan de ruw-
bouw van de derde verdieping. De meest ambitieuze planning voorziet in een 
oplevering van het Stadhuis einde eerste kwartaal 2021. De verhuisbeweging van 
de diensten sluit hierop aan. 

Benieuwd naar de voortgang van 
de werken aan het nieuwe Stadhuis? 

Ga naar beringengroeit.be/nieuws/timelapse-
collegesite/ of scan de QR-code om de 
timelapsbeelden van de vorderingen te bekijken. 

BESCHRIJVING
Infrabel zal Spoorlijn 15 tussen Mol en Hasselt elektrifi ceren. 
Hierdoor kunnen de treinen op deze lijn stipter en milieuvriendelijker 
rijden. Voor de reizigers levert het ook meer capaciteit en comfort 
op. De werken hiervoor omvatten ook de vervanging van 4 
bruggen op het grondgebied van Beringen.

PLANNING
Deze werken zijn gestart in maart 2019 en zullen afgerond zijn 
tegen eind 2022. Meer informatie vind je op www.infrabel.be. 

BESCHRIJVING:
De Vlaamse Waterweg wil het Albertkanaal toegankelijk maken voor 
grotere schepen. Hiervoor moet het kanaal verbreed worden en 
moet de vrije doorganghoogte verhoogd worden. Dit betekent dat de 
bruggen over het Albertkanaal aangepast/vernieuwd moeten worden. 
In Beringen gaat het over 2 bruggen. 

PLANNING:
De werken starten in het voorjaar van 2020 en zouden klaar 
moeten zijn tegen de zomer van 2022. Meer info vind je op 
www.vlaamsewaterweg.be/opwaardering_albertkanaal.

Vragen over de werken?
Kijk voor meer informatie op 
www.beringengroeit.be

V.U. Stad Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen


