
 

 

 
 

Marieke Meelberghs zet haar schouders onder VOLUIT 
 

 

Beringen, 21 augustus 2018 

 

Marieke Meelberghs is 31 jaar en is opgegroeid in Beringen centrum. Ze ging in Koersel naar de 

muziekles, volgde piano en tekenacademie in Beringen en ging naar de balletschool in Beringen Mijn. 

Beringen heeft aldus geen geheimen meer voor haar. In 2011 mocht ze als Miss Limburg Beringen 

vertegenwoordigen tijdens de finale van Miss België. Daar kreeg ze van haar medekandidaten de eervolle 

titel als ‘Miss Sympathie’. Na haar studies Criminologie aan de KUL heeft ze enkele jaren voor Studio 

100 meegespeeld in Galaxy Park, een jeugdserie op Ketnet waar ze de rol van "Mellanie" vertolkte. 

Vandaag werkt Marieke als bediende voor een groot advocatenkantoor in Beringen. 

Marieke licht toe: "Als jonge moeder van twee zoontjes word ik dagelijks geconfronteerd met een aantal 

noden en verbeterpunten die ook bij andere Beringenaren leven. Ik denk o.a. aan de nood aan 

kinderopvang, de problematiek van het aanmeldingssysteem voor scholen, de slechte staat van bepaalde 

fietspaden, het roekeloos rijgedrag van sommige chauffeurs en het probleem van sluikstorten en 

zwerfvuil. Vaak zei ik tegen mezelf: “als ik het voor het zeggen had...”.”  

“Toen ik over de lijst VOLUIT hoorde, was ik dan ook onmiddellijk enthousiast om mee in dit open project 

voor Beringen te stappen. Door maximaal naar de Beringenaren te luisteren over wat er echt leeft kan 

een gericht beleid uitgestippeld worden om onze stad voor iedereen leefbaar te maken. Deze 

participatieve aanpak, en daarbij de doelstelling om puur lokaal voor Beringen te gaan met aandacht voor 

de noden en uitdagingen van elke deelgemeente, hebben mij overtuigd om mijn schouders onder dit 

beloftevol politiek initiatief te zetten”, vervolgt Marieke. 

Tijs Lemmens (VOLUIT): “Wij zijn zeer blij dat Marieke ons VOLUIT team wil vervoegen. Met Marieke 

verwelkomen we opnieuw een sterke en sociaal geëngageerde vrouw met een veelzijdig profiel die zich 

voluit wil inzetten voor Beringen en haar inwoners. Met haar deelname aan VOLUIT zet Marieke haar 

eerste stappen in de politiek, waarmee ze haar ambitie toont om mee te werken aan een toekomstplan 

voor een stad op maat van alle burgers. Als nieuw politiek gezicht zorgt ze voor een frisse wind en kijk in 

onze beweging.”  

“Voor heel wat Beringenaren is Marieke ook een vertrouwd gezicht en aldus ongetwijfeld een toegankelijk 

aanspreekpunt en klankbord. De ervaring en communicatieve vaardigheden die ze opbouwde in de 

mediasector zal haar als jonge beloftevol politica in spe zeker ook van pas komen. Het feit dat ze bij de 

Miss België verkiezing door haar medekandidates bekroond werd als ‘Miss Sympathie’ bewijst bovendien 

dat ze niet alleen over een grote uitstraling beschikt, maar eveneens zeer sociaal en een sterk teamplayer 

is. En dit is net wat we met VOLUIT, waar de kracht van het team centraal staat, nodig hebben”, besluit 

An Moons (VOLUIT). 

 

 

Meer info en contact:  

Marieke Meelberghs: 0472 60 00 45 

An Moons: 0475 34 55 07 – Tijs Lemmens: 0479 43 94 63. 


