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Beringen, 8 augustus 2018 

 

De lijst VOLUIT maakt de balans op van de voorbije legislatuur en constateert dat het beleid 
tekortschoot op het vlak van onder andere dorpenbeleid, mobiliteit, communicatie en 
burgerinspraak. De focus lag deze legislatuur zeer duidelijk op be-MINE, terwijl de andere 
kerngebieden Paal, Koersel, Beverlo en Beringen-Centrum vergeten werden. Op vlak van mobiliteit 
werden inspanningen geleverd, maar het snelheidsplan brengt geen oplossingen en naast nog 
heel wat wegen liggen onze fiets- en voetpaden er slecht bij. Op vlak van burgerinspraak heeft men 
pogingen ondernomen, maar deze bleken niet authentiek te zijn en bijgevolg werd echte 
burgerinspraak nooit gerealiseerd. Communicatie van en naar de burger kan vaak beter. Het is 
duidelijk dat Beringen op diverse vlakken nog een stevige duw in de rug nodig heeft. Daarom kiest 
VOLUIT voor drie sterke personen om de lijst te duwen. 
 
Plaats 33 wordt bezet door Gie Kenens (59 jaar) uit Beverlo. Hij is een nieuwkomer in de politiek 
maar kent de werking van het stadsbestuur door en door. Gie was 18 jaar sportfunctionaris, 9 jaar 
diensthoofd jeugd en bij het begin van deze legislatuur vertrouwde het stadsbestuur hem de leiding 
van de dienst toerisme, recreatie en evenementen toe. Gie werkte de voorbije jaren mee aan 
verschillende projecten op be-MINE , aan de Paalse Plas en in het recreatieoord ‘t Fonteintje in 
Koersel. Gie neemt ook al meer dan 10 jaar het veiligheidsoverleg voor fuiven en festivals voor zijn 
rekening. Als doelman van FC Beringen mocht Gie op jonge leeftijd al proeven van 
eersteklassevoetbal.  Hij was ook als trainer nog actief bij verschillende Beringse voetbalclubs.  
 
Annelies Sas (30 jaar) uit Koersel is ook een gedreven nieuwkomer in de politieke wereld. Ze werkt 
als coördinatrice in de kinderopvang en is zelfstandig plus model. Haar vrije tijd vult ze als salsa 
danseres of ze trekt er op uit met haar hond Beau. Wij zijn er van overtuigd dat Annelies op plaats 
34  haar mannetje zal staan om, samen met VOLUIT, Beringen naar een hoger niveau te duwen.  
 

Er kan echter maar één iemand op de laatste plaats staan en dat is Jan Vanhamel (61 jaar) uit 

Beringen-Centrum. Hij zette 30 jaar geleden zijn eerste stappen in de politiek als lid van de 

toenmalige PVV en heeft dus tonnen politieke ervaring met eveneens 1 legislatuur als schepen. 

Daarnaast is hij altijd actief geweest als accountant en succesvol gebleken als bedrijfsleider. In zijn 

vrije tijd behartigt hij de belangen van de Harmonie van Beringen waar hij voorzitter is. Samen met 

twee nieuwe gezichten maakt hij ons duwerstrio compleet en streven zij voluit naar een puur lokaal 

verhaal voor Beringen met inspraak van de burgers. 

 

 

Meer info en contact:  

Bert Schoofs: 0475 29 80 48 

An Moons: 0475 34 55 07 

Tijs Lemmens: 0479 43 94 63 

Gie Kenens: 0475 57 80 75 

Annelies Sas: 0468 26 20 42 

Jan Vanhamel: 0475 58 95 48 

www.voluit.eu 

 


