
Beverlo-Korspel- Beringen-Mijn 



Zo willen wij Beverlo niet 



Handel in Beverlo in de 

problemen? 

Te Huur 



Leegstand van winkels+ Horeca 



Wat komt hier na 2016? 

Het O.C.M.W. verhuist naar het SAC 

in 2016. 



Korspel ontsnapt ook niet aan 

leegstand 



Zo zien wij het graag 



Toch kan het anders 



Ken je onze gezellige  

bed & breakfast 

gelegenheden in 

Beverlo,korspel? 

Heerlijk vertoeven. 

De kroonhoeve 

‘t Kasteeltje 

De boerderie 











Waar blijft het ruimtelijk 

uitvoeringsplan Beverlo ? 

• Eerste aanzet oktober 2004 . 

• Wij togen met een werkgroep opgewekt aan het 
werk om voorstellen te maken. 

• Taskforce Beverlo legde in 2009 haar 
voorstellen neer bij het stadsbestuur. 

• Heel wat van deze voorstellen zijn in een 
voorontwerp opgenomen. 

• Plan voorlopig goedgekeurd op gemeenteraad 
van 16 juni 2014 

• Hopelijk eind 2014 operationeel. 

 

 



Onze voorstellen voor het nieuwe 

R.U.P. 

Aankoop deze vrije ruimte als parking 

voor de handel aan ingang van het 

Beverpad 



Gebrek aan parkings voor 

handel 



Aanpassen van het gemeenteplein en 

opfleuren.  



Dit mooi park mee 

Integreren in het park 

aan het gemeentehuis 

Door het creëren 

 

  van een  

 

poortvorm 



Gebied voor bejaardenwoningen, serviceflats, 

handel 



Voetpad naar de kerk, nieuw handelscentrum, 

bejaardenwoningen. 



Geconcentreerd handelscentrum met 

appartementen en parking voor kerk, school en 

handelscentrum. 



Was het RUP eerder klaar geweest had dit mogelijk in Beverlo 

gestaan. 



Onze troeven 

• Mooie culturele accommodatie 

• Mooie sportaccommadatie 

• Een goed draaiend verenigingsleven. 

• Een muziekcorps “Neaniasclub” Het beste 

van Beringen. 

• Een wielerclub om “U” tegen te zeggen. 





Het lokaal 

Neaniasclub 

kreeg binnen 

een facelift 



Parochiezaal 

Korspel 







Goed onderwijs 



Met Beverlo-net verbanden 

smeden 



Het is zo ver ook Beverlo 

heeft zijn eigen Website

Na wat zoeken en puzzelen

is het zo ver .

Onze website “Beverlo.net” is maar een begin

en zal gaandeweg nog evolueren.

Wij wensen je veel leesgenot en rekenen op uw medewerking

voor het aanvullen van de diverse rubrieken.

Met dank aan alle de medewerkers die zich hebben ingezet

om dit begin waar te maken.



Grootschaligheid en centralisatie 

blijkt het motto van het 

stadsbestuur. 
 

Wij pleiten voor: 

 

• Kleine gezellige dorpkernen. 

• Waar mensen elkaar kennen en 

begroeten. 

• Waar kan gewinkeld worden zonder auto. 

• Waar vrije ruimtes zijn voor spelende 

kinderen. 


