
 

Lijst VOLUIT met drie spitsen naar de kiezer in Beringen 

 

Beringen, 11 mei 2018  

De lijst VOLUIT schuift, in willekeurige volgorde, Tijs Lemmens, An Moons en Bert Schoofs naar 

voor als lijstaanvoerders voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober in Beringen. Deze drie 

kandidaten waren bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog actief op drie verschillende lijsten 

(N-VA, Open Vld, VBLD). Nu trekken ze met het open en lokaal toekomstproject VOLUIT samen 

naar de kiezer. Alle goede dingen bestaan immers uit drie, aldus een oude wijsheid. VOLUIT breekt 

hiermee met de vertrouwde politieke cultuur om met één boegbeeld naar de kiezer te trekken. 

De kracht van het team 

Met de zeer bewuste keuze voor drie geëngageerde en talentvolle spitsen wil VOLUIT scoren bij 

de Beringenaar met een nieuwe politieke cultuur waar de kracht van het team centraal staat en het 

algemeen en lokaal belang primeert boven partijpolitiek. De drie lijstaanvoerders zullen in de 

campagne elk een eigen focus leggen. 

Guy Kenens: “We leggen het accent op een sterk team i.p.v. op één kop of boegbeeld. Politiek is 

een ploegsport. Het is niet de lijsttrekker, maar alle kandidaten en VOLUIT ambassadeurs samen 

die het verschil maken. Via dit aanvoerdersteam met drie sterke en diverse profielen zetten we ook 

het open karakter van de lijst kracht bij, en vertegenwoordigen we verschillende politieke 

generaties. Een voorbeeld dat we willen stellen voor de hele lijstvorming.” 

Voluit luisteren 

Met de aanduiding van de drie spitsen geven de VOLUIT leden meteen ook het startschot van de 

campagne ‘KiesVoluit18’.  

Rudy Heyligen: “In een eerste fase zullen we voluit luisteren naar de burger. Als puur lokaal 

toekomstproject is het immers de ambitie van VOLUIT om te vertalen wat er dagelijks leeft bij de 

bevolking. Hiervoor werken we een participatief traject uit waarbij we via verschillende kanalen met 

de Beringenaar in gesprek zullen gaan.”  

“We gaan voluit voor een stad voor en door de inwoners van Beringen. Respect voor de identiteit 

van de inwoners en voor de eigenheid en unieke sfeer van de verschillende deelgemeenten staat 

hierbij centraal. Alle mensen die daaraan willen meewerken, nodigen wij dan ook uit om als lokale 

ambassadeurs mee in ons open toekomstproject te stappen”, besluit Jan Vanhamel.  

 

Meer info en contact:  

Guy Kenens: 0472 57 80 75 – Rudy Heyligen: 0475 89 14 97 – Jan Vanhamel: 0475 58 95 48 


