
 

 

 
 

Melissa Lespoix kiest met VOLUIT terug voor de lokale politiek 
 

 

Beringen, 29 augustus 2018 

 

Na een tijdelijke politieke break stapt de 39-jarige Melissa Lespoix, voormalig gemeenteraadslid bij VBLD, 

terug in de politiek. Ze kiest hierbij voor de open en lokale lijst VOLUIT. Hiermee treedt ze in de 

voetsporen van haar voormalige VBLD-collega’s Bert Schoofs (lijsttrekker VOLUIT) en Rudy Heyligen 

(plaats 4 op lijst VOLUIT).  

Melissa is de dochter van de betreurde Ludo Lespoix, die mee de gangmaker was van de Beringse 

mijnwerkers tijdens de stakingen eind jaren '80. Nadien gaf hij zijn compromisloze aanpak politiek 

gestalte binnen het VB, waar hij als harde werker en dossiervreter één van de Beringse kopmannen 

werd. Melissa trad in 2000 in de voetsporen van haar vader en was eerst actief als OCMW-raadslid en 

daarna als gemeenteraadslid. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 werd Melissa verkozen als 

gemeenteraadslid voor de lokale eenheidslijst VBLD. Halfweg de legislatuur zette ze een stap terug uit 

de politiek om zich als alleenstaande moeder aan haar kroost te kunnen wijden. Maar politiek bloed kruipt 

waar het niet gaan kan.  

Melissa stelt: "Koerselse in hart en nieren, blijf ik gebeten door de politieke microbe. Ik ga voluit voor de 

stem van de Beringenaar die wil kiezen voor echte verandering vanuit de nieuwe en frisse politieke 

beweging VOLUIT. Hierbij wil ik mij vooral engageren voor thema's die mij nauw aan het hart liggen, 

namelijk jeugdwerking, onderwijs en natuurbehoud.”  

Melissa vervolgt: “Alle Beringse jongeren moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. 

Onderwijs en jeugdwerking zijn hierbij cruciaal. Via kwalitatief onderwijs en een brede jeugdwerking 

kunnen onze kinderen hun talenten ontplooien en zich voorbereiden op onze diverse en complexe 

samenleving. Door in onze jeugd te investeren, investeren we in de toekomst van onze stad. Hierbij 

moeten we ook initiatieven nemen ter ondersteuning van jongerenparticipatie om zo jongeren op een 

actieve manier bij onze beleidsvorming en lokale samenleving te betrekken. Ook vraag ik meer aandacht 

en respect voor onze natuur, dit in het belang van een kwaliteitsvolle leefomgeving waarin het 

aangenaam is om te wonen en op te groeien.”  

Reactie Bert Schoofs (lijsttrekker VOLUIT): “Met Melissa versterken we ons VOLUIT-team met een sterke 

vrouw met politieke ervaring en een gedegen electoraal track record. Tijdens de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2012 behaalde ze voor VBLD, via een sprong vanop de 7de plaats op de 

lijst, de derde zetel van in totaal 4 gemeenteraadszitjes. Doorheen onze fijne, jarenlange samenwerking 

leerde ik Melissa kennen als een zeer gedreven en vastberaden jonge politica, en dat is net wat we in de 

politiek nodig hebben. Na een weloverwogen pauze van een aantal jaar staat ze er weer helemaal terug 

en wil ze zich opnieuw met volle goesting in de verkiezingsstrijd gooien. Ik ben ervan overtuigd dat ze de 

familietraditie zal voortzetten en het voorbeeld van Ludo's harde werk zal volgen.” 

 

 

Meer info en contact:  

Melissa Lespoix: 0477792783 – Bert Schoofs: 0475 29 80 48  


