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Beringen, 12 oktober 2018 

 

De verkiezingscampagne nadert het einde en VOLUIT maakt graag even de balans op na alle 
debatten, folders, sociale media berichten,…  
 
Wat ons is opgevallen is dat Maurice (sp.a/Lijst Burgemeester) warm en koud tegelijkertijd blies. 
Zo is iedereen voor hen gelijk, maar VOLUIT was voor hen te extreem. Niet veel later was VOLUIT 
aanvaardbaar, maar niet lijsttrekker Bert Schoofs om dan een dag later te vernemen dat ze toch 
niemand uitsluiten. Net dat laatste horen we natuurlijk graag, want voor ons is al van bij het begin 
van de campagne iedereen gelijk. 
 
Er is ook weinig gesproken over de gedeelde verantwoordelijkheid binnen de huidige coalitie. De 
zwarte piet wordt maar al te snel doorgeschoven. Zo wees CD&V, die toch al 30 jaar samen met 
de sp.a in de meerderheid zit, meer dan eens met de vinger naar coalitiepartner sp.a/Lijst 
Burgemeester voor die zaken die fout gelopen zijn of waarop veel kritiek kwam.  
 
Er zijn nochtans ook zaken waarvoor CD&V de hand in eigen boezem mag steken: bv. de stedelijke 
basisscholen die in de etalage werden gezet, de fietspaden en heel wat wegen die snakken naar 
herstel/vernieuwing, de problemen met het inschrijfsysteem voor de kleuters, de buurtplatforms die 
hun doel niet bereiken, stilstand in Beverlo. 
 
Als je als coalitie aan een beleidsperiode begint, dan ben je samen verantwoordelijk voor goed 
bestuur. Samen uit, samen thuis. Als politicus, of je nu in de oppositie of meerderheid zit, hoor je 
kritisch te zijn en beleidsbeslissingen te evalueren. Maar dit geldt ook voor beslissingen waarvoor 
je zelf verantwoordelijk bent. Voor VOLUIT is het belangrijk eerst naar jezelf te kijken. Zelfkritiek is 
het begin van alle wijsheid.  

 
Tijdens de debatten werd ook de verantwoordelijkheid van de hogere overheid aangekaart, en 
terecht want niet alle problemen in Beringen kunnen (enkel) lokaal aangepakt worden. Maar het is 
toch net CD&V (met Thomas als medewerker van Wouter Beke), en N-VA (met Werner als federaal 
parlementslid) die een directe lijn hebben naar die ‘hogere echelons’ en de bevoegde ministers. 
Hoe komt het dat zij bepaalde problematieken niet of onvoldoende hebben kunnen aankaarten of 
dat er geen gevolg aan gegeven werd? Misschien moeten we gewoon met ons allen harder op 
tafel kloppen in Brussel. Het is net die verenigde kracht die in Beringen ontbreekt.  
 
Maar de campagne is nu voorbij en we moeten vooruit kijken. Met VOLUIT hopen we alvast dat er 

na de verkiezingen in een serene sfeer een coalitie kan worden gevormd, waarbij de 

coalitiepartners samen voluit voor een positief verhaal voor een stad op maat van alle Beringenaren 

gaan. Hierbij reiken wij alvast de hand naar iedereen die het goed voor heeft met Beringen. 

Alluderend op onze concullega’s van de andere lijsten stellen wij: ‘Beloofd, het kan anders, wij 

blijven VOLUIT doorgaan voor de waarde van elk deel’! Tevens wensen we alle partijen zondag 

succes want we weten dat ook zij er net zoals ons voluit 😉 voor willen gaan.     

 

Meer info en contact:  

Bert Schoofs: 0475 29 80 48 - An Moons: 0475 34 55 07 - Tijs Lemmens: 0479 43 94 63 

www.voluit.eu 


