
 

 

Nieuwe Beringse lijst VOLUIT gaat puur lokaal 

 

Beringen, 14 februari 2018 – Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bundelen Open 

Vld Beringen, de gemeenteraadsleden Rudy Heyligen en Bert Schoofs en Guy Kenens, 

diensthoofd Toerisme en Recreatie bij de stad Beringen, de krachten. Samen met 

geëngageerde mensen uit de verschillende Beringse deelgemeenten zullen ze een open 

eenheidslijst vormen voor een nieuw ‘puur lokaal’ toekomstproject, onder de naam VOLUIT. 

Wie de lijsttrekker wordt van de nieuwe lijst, is nog niet bekend.  

Open Vld-gemeenteraadslid Jan Vanhamel: “Als Beringen de uitdagingen van morgen wil 

aangaan, dan moeten we onze politieke krachten bundelen. De inwoners van Beringen hebben 

geen baat bij een nog grotere politieke versnippering." 

VOLUIT maakt partijbelangen en klassieke politieke tegenstellingen ondergeschikt aan lokale 

noden, en stelt Beringen en de Beringenaren op de eerste plaats. Er moet volgens de 

initiatiefnemers over de partijgrenzen heen gekeken worden naar wat het beste is voor de inwoners 

van Beringen. Op lokaal niveau maken immers niet de ideologieën of de partijpolitieke 

uitgangspunten het verschil. 

Guy Kenens: "Gemeentebelangen staan bij VOLUIT boven partijpolitiek. Goede ideeën over 

bijvoorbeeld kwalitatieve dienstverlening, detailhandel, leefbare dorpskernen, veiligheid, creatieve 

jeugdwerking of een bloeiend verenigingsleven mogen niet afgeremd worden door ideologische 

verschillen.”  

De lijst zal geëngageerde mensen verenigen met innovatieve of creatieve ideeën voor Beringen 

en met respect voor de identiteit van haar inwoners en voor de eigenheid en unieke sfeer van haar 

deelgemeenten. “We bundelen de krachten van personen met bestuurservaring en nieuwe, 

talentvolle individuen die niet onder een partijvlag varen. Zo hopen we de maatschappelijke 

betrokkenheid van Beringse burgers voluit in beweging te zetten”, aldus Bert Schoofs.  

Het verkiezingsprogramma van VOLUIT wordt de volgende maanden in samenspraak met de 

kandidaten en inwoners van Beringen verder uitgewerkt. Lokale thema’s zijn hierbij de inzet.  

Rudy Heyligen: “Het zal de uitdaging zijn de kiezers te raken met wat hen persoonlijk bezighoudt. 

We willen vertalen wat er dagelijks leeft bij de bevolking en ons voluit inzetten voor het algemeen 

belang.” Op www.voluit.eu kunnen de inwoners alvast hun ideeën kwijt. 

VOLUIT wil m.a.w. verbindingen maken over partijgrenzen heen, tussen mensen, tussen 

deelgemeenten, tussen dorpen, tussen inwoners en beleid.  

“Wij hopen dan ook veel mensen te ontmoeten die als ‘lokale ambassadeurs’ voluit voor een puur 

lokaal toekomstproject voor heel Beringen willen gaan. Op deze manier willen we een breed lokaal 

draagvlak opbouwen en werken aan gedeelde ambities voor onze stad”, besluit Open Vld voorzitter 

An Moons. 

Meer info en contact VOLUIT:  

Contactpersoon: An Moons (an.moons17@gmail.com, 0475 345 507) 

Website: www.voluit.eu 

http://www.voluit.eu/

