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BERINGEN
CENTRUM
Koolmijnlaan & Collegestraat

Marktplein

Bibliotheek

Stadhuis

Kanaalbrug

Blijf op de hoogte van de werken in Beringen-centrum!
BERINGEN GROEIT!
Dat onze stad in beweging is, daar is geen
ontkennen aan! Op vele plaatsen wordt er hard
gewerkt om Beringen klaar te stomen voor
de toekomst. Hierbij proberen we de hinder
voor bewoners en handelaars steeds maximaal
te beperken en jullie op voorhand goed te
informeren.

CENTRUM

Daarom plaatsen we regelmatig updates online
op www.beringengroeit.be. Maar ook met deze
werfkrant, die je af en toe in je brievenbus kan
vinden, geven we je graag een stand van zaken
over de huidige projecten.

KOOLMIJNLAAN
& COLLEGESTRAAT

FASE 1

AFGELOPEN

HERAANLEG GRAAF
VAN LOONSTRAAT
april 2020 tot juli 2020

HUIDIGE WERKEN

FASE 2
FASE 5

HERAANLEG
KOOLMIJNLAAN,
COLLEGESTRAAT EN
HOOGSTRAAT
augustus 2020
tot februari 2021

HERAANLEG BOVENBOUW
GRAAF VAN LOONSTRAAT
februari 2022 tot april 2022

FASE 4
HERAANLEG KOERSELSESTEENWEG
september 2021 tot januari 2022

Herinrichting centrum Beringen
Presentatieplan januari 2020
Opdrachtgever: stad Beringen
schaal 1:500

FASE 3
HERAANLEG MARKTPLEIN
februari 2021 tot augustus 2021

BESCHRIJVING
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Bij de herinrichting van het centrum wordt
er ook heel wat aandacht besteed aan de
transformatie van de winkelstraten. Zo
worden momenteel de Koolmijnlaan en de
Collegestraat, tot aan het kruispunt met de
August Cuppensstraat, onder handen genomen in fase 2 van de werken.

PLANNING
Het eerste gedeelte van de betonnen
rijweg en de stoepen werden al opnieuw
aangelegd. Voor de start van het kerstverlof
wordt de rijweg verder afgewerkt tot aan de
Hoogstraat. De betonnen weg moet daarna
een 4-tal weken uitharden voor er opnieuw
verkeer over mag.
Vervolgens

wordt

het

straatmeubilair

geïnstalleerd en het groen aangeplant.
Fase 2 wordt dan volledig afgerond begin
februari 2021! Vanaf dat moment kan
er opnieuw verkeer rijden over de lus
Koolmijnlaan - Collegestraat - Markt.

In januari vinden er
rond de kerk in Beringencentrum archeologische
opgravingen plaats, vooraleer
de werken starten.

Bibliotheek in huidige staat met projectleiders Raf Lemmens en Sebastiaan Clabots

CENTRUM

MARKTPLEIN
BESCHRIJVING
De Markt zal er volgend jaar helemaal anders uitzien! Het plein
wordt heringericht op maat van voetgangers en fietsers, en
wordt opgedeeld in 3 plateaus: de markt, de kerk en het terras.

PLANNING
In de loop van januari 2021 beginnen de nutsmaatschappijen met
de voorbereidende werken op het plein. De hinder blijft hierbij
beperkt. Vanaf februari starten de echte werken. Het centrum
blijft dan bereikbaar via de noordzijde (fase 2) en via de Hasseltsesteenweg en de Koerselsesteenweg. Tijdens de werken kan je
niet met de wagen op het marktplein terecht. Deze fase zou in
de zomer van 2021 klaar moeten zijn.

OMGEVING MARKT

BIBLIOTHEEK

Toekomstbeeld marktplein

Om de bibliotheek helemaal klaar te stomen voor de toekomst,
krijgt het gebouw er op het gelijkvloers een lees- en studieruimte
en een polyvalente zaal bij. De uitbreiding heeft een oppervlakte
van circa 235 m² en biedt mogelijkheden voor een aangenaam
lezersterras.

PLANNING
De ruwbouw van de uitbreiding is momenteel voltooid, dus is
het nu tijd voor de afwerking en het buitenschrijnwerk. Pas als
het nieuwe gedeelte volledig klaar is, wordt de doorgang naar
de bestaande bib gemaakt. Daarna volgt enkel nog de inrichting,
zodat de vernieuwde bib in gebruik kan worden genomen in
het voorjaar!

Voorlopig kan je nog steeds terecht
in de pop-upbib op Lutgart!

BESCHRIJVING
Om de capaciteit van het Albertkanaal te vergroten, investeert
de Vlaamse Waterweg in de uitbouw ervan. Hierbij wordt
de kanaalbrug in Beringen verhoogd en het Albertkanaal
verbreed.

STADHUIS

PLANNING

BESCHRIJVING

Momenteel is men volop bezig met de bouw van de pijlers
van de nieuwe brug over de N72 Kasteletsingel. Daardoor is
fietsen op de Kasteletsingel voorlopig niet toegestaan. Voor
de fietsers is een veilig alternatief voorzien via het jaagpad op
de oostelijke rechteroever.
De nieuwe stalen boogbrug arriveerde onlangs al op het
montageterrein langs het Albertkanaal. In maart 2021 zal ze
worden ingevaren. Als alles volgens planning verloopt, wordt
de nieuwe brug in september 2021 geopend voor het verkeer.

OMGEVING MARKT

OMGEVING KANAAL

KANAALBRUG

BESCHRIJVING

Eind 2021 verhuizen de diensten van de stad en het OCMW naar
een gloednieuw stadhuis op de Markt.

PLANNING
De ingang aan het oude Collegegebouw werd uitgezaagd en
de gevel werd proper gemaakt. In het nieuwe gedeelte is alles
ondertussen wind- en waterdicht en is men begonnen om van
boven naar beneden de plafonds en vloer dicht te maken. Ook
de technieken (verwarming, ventilatie, elektriciteit …) zitten er
grotendeels is. In de ondergrondse parkeergarage is het laatste
betondek gestort en deze is nu ook volledig wind- en waterdicht.
Midden mei 2021 wordt het gebouw opgeleverd en dan kan de
stad starten met de inrichting.

Vragen over de werken?
Kijk voor meer informatie op
www.beringengroeit.be
V.U. Stad Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen

