Samen voor Uw Beringen
van morgen!
#BlijvenDoorgaan
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Maurice Webers
uw burgemeester
2

Beste Beringenaar
2012 was voor U en voor mij een zeer belangrijk jaar.
Een jaar van verandering, positieve vooruitgang en groei voor
Beringen.
2018 wordt daarom nóg belangrijker!
Graag wil ik de ingeslagen weg ook de volgende 6 jaar voortzetten.
Beringen scoort goed, héél goed: de werkloosheid zit beneden
het gemiddelde ten opzichte van andere ex-mijngemeenten.
De uitbouw van Be-Mine, de KMO-zone in Paal, het stimuleren
en ondersteunen van beginnende ondernemers én de aanpak van
leegstand in Beringen Centrum en Beverlo speelden hierin een
cruciale rol. Er werden veel jobs gecreëerd én ingevuld.
Daarnaast ben ik enorm trots dat deze legislatuur het startschot
nog kon gegeven worden voor de herinrichting van Beringen Centrum. Met de uitbouw van de nieuwe scholensite hebben we reeds
een eerste mooie stap kunnen zetten.
Uiteraard heb ik nog veel dromen. Wanneer ik denk aan de individuele dorpskernen met hun eigenheid, maar ook de inzet op veiligheid
en mobiliteit staan hoog op mijn agenda.
Samen met een zeer mooie ploeg durf ik te dromen van UW stad
naar morgen! Met veel trots stel ik in deze folder dan ook alle kandidaten voor van Lijst Burgemeester.U zal het ongetwijfeld opmerken:
wij komen naar U met ervaren én jonge, gedreven mensen, mensen
zoals U en ik, mensen die dagelijks met mensen werken en dus maar
al te goed weten waar het om draait: om U! We komen naar U met een
diverse maar hechte groep van professionals en senioren, mensen van
alle leeftijden en culturen, die mee hun schouders willen zetten onder
thema’s voor U! Alle beleidsdomeinen zijn sterk vertegenwoordigd, net
zoals de afgelopen 6 jaar. En daarom wil ik samen met hen en met Uw
stem #BlijvenDoorgaan!!!
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Neem een
duik in
onze
ideeën
Lijst Burgemeester trekt op
14 oktober met volgende speerpunten naar de gemeenteraads-

Veilig en Bereikbaar
Beringen

verkiezingen. Met de nieuwe lijst
en nieuwe mensen hebben we

Lijst Burgemeester wil blijven

veel frisse inzichten verworven om

investeren in bereikbaarheid en

het Beringen van nu nog mooier

verkeersveiligheid. Dit zowel op

en beter te maken.

gebied van wegenwerken als voor
de heraanleg van veilige fietspaden. Verder willen wij meer controles op overdreven snelheid door
ANPR-camera’s, mobiele camera’s
en meer snelheid remmende
elementen.

Welvarend en
Toeristisch Beringen
Lijst Burgemeester wil blijven
inzetten op het ondersteunen van
de lokale middenstand in de
dorpskernen en de uitbreiding van
het bedrijventerrein. Verder moeten we onze toeristische trekpleisters blijven verbeteren en uitbreiden samen met de ontwikkeling
van de Be-Mine Pit.
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Sociaal Beringen
Lijst Burgemeester gaat voor zorg
op maat voor iedereen. Zowel
voor jongeren die opgroeien in
kwetsbare gezinnen of in armoede, als voor ouderen om deze

Interactief Beringen
Lijst Burgemeester gaat meer
aandacht besteden aan de jeugden kindergemeenteraad zodat we
initiatieven die van de jeugd komen
kunnen ondersteunen. Samen met
het ondersteunen van jeugdhuizen

langer in hun vertrouwde omgeving te houden. Voorts is Lijst
Burgemeester van mening dat een
rusthuisfactuur nooit hoger mag
zijn dan het pensioen. Lijst Burgemeester zet zich daarom lokaal in
voor een maximumfactuur in de
ouderenzorg.

Leerrijk Beringen
Lijst Burgemeester gaat voor het
vergroten van het huidige kinderopvangaanbod en het uitbouwen en
stimuleren van bestaande kinderopvangmogelijkheden. Dit door het
aanbieden van door de stad georganiseerde vormingen om zo naar een
nog betere kwaliteit te streven.
Verder streeft Lijst Burgemeester

en jeugdclubs zodat deze hun

naar een waterdicht inschrijvingssys-

fantastische werking kunnen

teem waardoor de kinderen de kans

volhouden. Verder staat de oprich-

krijgen om zich in te schrijven in hun

ting van buurtloketten en het orga-

school naar keuze, al dan niet in hun

niseren van buurtvergaderingen

onmiddellijke omgeving of op het

samen met de lokale verenigingen

woon-werktraject van de ouders.

op het programma.
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Maurice
Webers

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
De voorbije 6 jaar kreeg ik van u de kans om Beringen een
mooie plaats op de kaart van Limburg te geven. Graag zou ik de
voorbije verwezenlijkingen nog meer kracht bijzetten door onze
gemeente verder te laten groeien. Onze gemeente b(l)oeit!

56 jaar
Burgemeester - bediende
3580 Beringen
Kolmen 34/7
maurice.webers@beringen.be
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En hier ben ik trots op!

2
50 jaar

Bilgin

Bekdemir

Ex voorzitter OCMW
Bediende
582 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Koerselsesteenweg 129

In de voorgaande legislatuur, waar ik 3 jaar OCMW-voorzitter

bilginbekdemir@hotmail.com

was, heb ik veel geleerd. Daarom ga ik geen loze beloftes maken, maar ga ik alleen beloven dat ik mij volledig ga inzetten
voor alle Beringenaren. We zitten op de goede weg en ik ga er
alles aan doen dat we deze weg blijven volgen.
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Gilbert

Lambrechts

61 jaar
Schepen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Ik ben al meer dan 20 jaar actief in de Beringe politiek, waarvan

Ondervoorzitter sp.a Beringen
Huisarts

12 jaar gemeenteraadslid, 3 jaar voorzitter KBM en 9 jaar als sp.a

3580 Beringen

schepen. Ik ken de noden en vragen van onze inwoners en wil

Everselstraat 10/2

mij de komende jaren ook daarvoor inzetten.
Verwezenlijkingen: Nieuw binnenzwembad als Schepen van

gilbertlambrechts@telenet.be

Sport, G-voetbal in Beringen, D-voetbal in Beringen …
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28 jaar
Voorzitter sp.a Beringen

Abdulkadir
Yilmaz

Gemeenteraadslid
Politieraadslid - leerkracht
3581 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Leysestraat 28

Als ervaren gemeenteraadslid ken ik het reilen en zeilen van de

yilmaz_kadir@hotmail.com

stad. We hebben de laatste 6 jaar Beringen op kaart gezet.
Dankzij het doeltreffende beleid van de afgelopen legislatuur
hebben we in Beringen positief, progressief en passioneel
gewerkt aan een nog mooiere stad naar morgen. Dit beleid
moet absoluut worden verdergezet.
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Dave
Schops

50 jaar
Schepen - bediende

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Ik zette mij de afgelopen jaren met veel enthousiasme en gedrevenheid in als schepen van Sport en Vrije Tijd

. Dankzij mijn

oog voor alle Beringenaren, mijn open houding en zin voor
dialoog werden binnen mijn bevoegdheden heel wat projecten
gerealiseerd waar we best trots op mogen zijn! Het is dus mijn
visie en missie om hieraan verder te bouwen!
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3580 Beringen
Kruisbaan 66
dave.schops@beringen.be
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40 jaar
Voorzitter adviesraad kinderopvang

Kelly

Meykens

Secretaris sp.a Beringen
Logopediste
3583 Beringen

Ik ben een gedreven dame. In mijn job kom ik dagelijks in con-

Sint-Sebastiaanstraat 19

tact met heel veel mensen. Ik luister graag naar hun noden,

kelly.meykens@telenet.be

bekommernissen en suggesties om het dagelijks leven in Beringen nóg aangenamer te maken. Omdat ik trots ben op Beringen,
wil ik me hiervoor engageren !
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Serge
Daniels

70 jaar
Gepensioneerde

Omdat ik hou van Beringen. Onze stad werd op de kaart gezet
wat toch belangrijk is voor de lokale economie, middenstand,
toerisme en horeca. Ik hou van alle kinderen, in het bijzonder
van mijn kleinkinderen. Mijn grote wens is dat ze veilig naar
school en terug naar huis kunnen fietsen. Daarom wil ik mijn
steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat ons volgend bestuur

Communicatie/PR en
webbeheerder sp.a beringen
3580 Beringen
Rozenlaan 26 bus 9
serge.daniels1@gmail.com

een prioriteit zal maken van verkeersveiligheid voor de kinderen
en veiligheid voor de senioren.
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28 jaar
Voorzitter scheidsrechters
Gewest Beringen

Jeroen
Janssens

Lid partijraad
3582 Beringen
Orgelwinningstraat 19C
jeroenjanssen40@hotmail.com

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Als voorzitter van scheidsrechters gewest Beringen zou ik graag
op sportief vlak Beringen op de kaart willen zetten. Talent moet
binnen Beringen blijven. Jongeren die in Beringen talentvol zijn
in verschillende sporttakken gaan meestal naar andere steden
hun sport beoefenen. Deze wil ik graag in Beringen houden
door een betere opleiding aan te bieden waarbij ze een hoger
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niveau kunnen bereiken.

Sylvia
Claes

37 jaar
Bestuurslid sp.a Beringen
Bestuurslid gezinsbond
Beverlo

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Psychotherapeut

Als ervaren hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg ben ik me

3582 Beringen

ervan bewust dat we leven in een tijdperk waarin het onveiligheidsgevoel

Middenstraat 85

groeit en het ‘wij eerst’- denken allesoverheersend lijkt te zijn. Ik wil me
inzetten om de verruwing in onze samenleving tegen te gaan. Ik wil mee
helpen om Beringen verder te laten groeien als een stad waar mensen
zich weerbaar voelen in een veilige en vertrouwde omgeving en dat we
ons verbonden voelen met elkaar want samen bereiken we meer!
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claessylvia@gmail.com
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50 jaar
Gemeenteraadslid

Ömer
Ünlü

Politieraadslid
Ex-voorzitter Fatih moskee
3582 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Stationstraat 100/5

Als gemeenteraadslid in de vorige legislatuur ben ik trots op wat

hasase19@hotmail.com

we verwezenlijkt hebben. We hebben in Beringen positief,
progressief en passioneel gewerkt aan een nog mooiere stad. Ik
wil ervoor zorgen dat dit beleid wordt voortgezet.
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Heidi
Beutels

44 jaar
Arbeider T.I. Automative systems

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Meedenken en meebeslissen vind ik een belangrijke taak binnen
Lijst Burgemeester Beringen. De komende jaren wil ik het

3580 Beringen
Terhulzen 13
heidibeutels1@hotmail.com

waarmaken en hiervoor vraag ik jullie steun en stem.
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34 jaar
Magazijnier Claes Distribution

Nathan
Libaers

Horecamedewerker Il Mondo
Voetballer
3583 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Paalsesteenweg 343/2

Ik wil mee zorgen dat het positief beleid van de afgelopen 6 jaar

nathan.libaers@hotmail.com

wordt verdergezet in Beringen op sociaal, sportief en milieuvriendelijk vlak! De inzet en sterke wil van iedereen bij Lijst
Burgemeester zorgt voor een grote motivatie voor mij bij deze
gemeenteraadsverkiezingen!
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Ils

Engelen

31 jaar
Farmaceutisch-technisch
assistent apotheek

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

3582 Beringen

Graag wil ik meewerken aan een toekomst waar we onze kinde-

Stalse Schansstraat 11

ren zonder problemen kunnen laten inschrijven in een school in
de buurt. En we initiatieven ondersteunen om betaalbare en
kwaliteitsvolle kinderopvang aan te bieden aan alle ouders.
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ilsengelen@hotmail.com
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56 jaar
Voorzitter Viva Beringen

Yvette
Camps

Lid partijraad sp.a Beringen
Bode De Voorzorg
3580 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Steenstraat 6 bus 1

Als geboren en getogen Beringenaar ken ik de sterke maar ook

yvette.camps@telenet.be

de “zwakke” kanten van Beringen. Door mij verkiesbaar te stellen
wil ik mee de aandacht hierop vestigen en oplossingen zoeken
om deze “zwaktes” (verkeersveiligheid – propere stad – voorzieningen voor ouderen/zieken – aandacht voor verenigingen)
weg te werken.
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Robin
Reumers

23 jaar
Bediende verzekeringskantoor

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Ik zou er voor willen zorgen dat er voldoende sportfaciliteiten

Voetballer
3581 Beringen

zijn voor zowel jongeren als volwassenen, zodat iedereen kan

Eindertstraat 16

genieten van een gevarieerd sportpakket binnen onze stad.

robinreumers@msn.com
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Wout

Janssens

18 jaar
Voetballer
3583 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Driesstraat 37

Als professionele voetballer zou ik er willen voor zorgen dat er

woutjanssens@hotmail.be

voldoende sportfaciliteiten zijn voor zowel jongeren als volwassenen, zodat iedereen kan genieten van een gevarieerd sportpakket binnen onze stad. Ook zou ik willen meehelpen aan het
oprichten van een goede jeugdopleiding zodat de Beringse
clubs in de toekomst kunnen genieten van hun potentiële
talenten.
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Kathleen
Smet

48 jaar
Secretaris-generaal
‘Europese Triatlon Unie’

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

3581 Beringen

Door mijn achtergrond als ex-topsporter en afgestudeerde

Kroonstraat 72

master Lichamelijke Opvoeding is het sportaanbod van de
Beringse sportclubs alsook de stad Beringen voor mij heel
belangrijk.
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kathleensmet@gmail.com
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73 jaar
Gemeenteraadslid

Leonie
Vanhoudt

Politieraadslid
Bode De Voorzorg
3582 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Burgemeester Coomansstraat 41

De wereld van de senioren is mijn biotoop. Met hen deel ik hun

leonievanhoudt@telenet.be

bezigheden en activiteiten. Zo vang ik hun verzuchtingen op.
Ook de vele koppels die het geluk hebben hun gouden of
diamanten bruiloft te mogen vieren, breng ik de felicitaties over
van de stad. Zo hoor ik hun opmerkingen over situaties waarmee
ze in hun “oudere” periode te maken krijgen.
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Youssef
El Ballata

46 jaar
Fractieleider gemeenteraad

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Ik was de voorbij legislatuur lid van de gemeenteraad, waar ik mij

Politieraadslid
Onderhoudstechnieker Madolex

altijd ten volle heb ingezet voor alle Beringenaren. Dankzij ons

3583 Beringen

doeltreffend beleid hebben we in Beringen positief, progressief

Tessenderlosesteenweg 33

en passioneel gewerkt aan een nog mooiere stad van morgen. Ik
mag dan ook fier zeggen dat ik Beringen mee op de kaart heb

youssef_el_72@hotmail.com

helpen zetten. Dit beleid wil ik zeker voortzetten en hoop dan
ook op uw steun bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober.
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Hanim
Karacan

58 jaar
Bediende-verkoopster
3581 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Ulfortstraat 29

Ik leef al meer dan 30 jaar met een mindervalide echtgenoot,

hanimkaracan@hotmail.com

waarvoor ik de volledige verzorging ten laste neem. Hierdoor
ken ik de noden van een zorgbehoevende. Met deze ervaring
heb ik ook als vrijwilliger bij verschillende verenigingen gewerkt,
zoals de Turkse Unie en Dogus. Ik heb me binnen deze organisaties vooral ingezet voor de zwakkeren in onze gemeenschap.
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Dit wil ik verder uitbouwen in lokale politiek.

Lindsy
Metten

36 jaar
Orthopedagoge

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Ik wil mij inzetten voor “de toekomst” van Beringen, met name onze kinderen en
jongeren. Hun wil ik nu en later ondersteunen zodat ze kunnen opgroeien tot
zelfbewuste burgers die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun acties. Ik
droom van een samenleving die de verscheidenheid en eigenheid van éénieder
omarmt en gepast richting geeft. Waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt,
altijd in alles mogelijkheden en kansen ziet, elkaar respecteert en ook verrijkt. Want
onze investering van vandaag is zichtbaar in onze maatschappij morgen.
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3580 Beringen
Kruisbaan 69
lindsymetten@hotmail.com

22

Eliana
Mare

52 jaar
Assistent Sales Manager
3580 Beringen
Dopheidestraat 4 bus 1
eliaan.mare@icloud.com

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Beroepshalve ben ik zelf actief als Assistent Sales Management en verkoopster in
een grote kledingzaak met winkels in Hasselt en Antwerpen. Verder had ik in het
verleden, 11 jaar lang zelf een boetiek in de O.L. Vrouwstraat. Ik denk dan ook dat
ik kan zeggen dat ik vertrouwd ben met het leven van de middenstander. Vandaar
mijn interesse en engagement in de politiek. Als gewezen zelfstandige heb ik
politiek gekozen voor de middenstand. Uiteraard koppel ik de middenstand aan de
horeca en zelfs toerisme.
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Mavalda
Druyts

47 jaar
Farmaceutisch-technisch
assistent apotheek

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

3582 Beringen

Meer aandacht voor onze kinderen daar zij de burgers van

Schansstraat 32

morgen zijn. De kinderopvang draagt ook voor een groot
stuk bij aan de ontwikkeling. Deze moet betaalbaar, toegan-

mavalda.druyts@telenet.be

kelijk en van goede kwaliteit zijn voor iedereen.
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33 jaar
Adviseur verzekeringen

Bregt

Brabanders

Lid partijraad
3580 Beringen
Motstraat 129

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

bregtbrabanders@hotmail.com

Vrienden en kennissen zouden mij omschrijven als iemand met
een doel voor ogen en het hart op de tong. Mijn doel is van
Beringen een stad te maken waar er ruimte is voor iedere inwoner om zichzelf volledig te ontplooien. Ik heb zelf drie kleine
kinderen en zou ze graag willen zien opgroeien in een stad waar
ze zichzelf kunnen zijn, veilig kunnen rondlopen, voldoende
werkgelegenheid is en later kunnen genieten van hun oude dag.
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Edith

Raymakers

50 jaar
Vrijwilliger G-voetbal

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Ik wil me graag in zetten voor mensen met een beperking in
Beringen.
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3582 Beringen
Nachtegaalstraat 16
edith.raymakers@hotmail.be
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40 jaar
Assistent coach KVK Beringen

Massimo
Caruso

Layout engineer INDEC
3580 Beringen
Kortebergstraat 10

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

massimo.caruso@telenet.be

Ik ben geboren en getogen in Beringen en als voetballer heb ik
mijn hele jeugdopleiding genoten bij FC Beringen. Na mijn
jeugdopleiding heb ik het geluk gehad om in het eerste elftal te
kunnen aantreden van FC Beringen. Op dit moment ben ik
Assistent coach van KVK beringen. Ik zou mij graag willen
inzetten voor stad Beringen, met name meehelpen aan een
goede jeugdopleiding zodat de Beringse clubs in de toekomst
kunnen genieten van hun potentiële talenten.

27

Marie-José
Claes

62 jaar
Voorzitter Draaischijf

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Ik weet dat wij armoede niet kunnen laten verdwijnen, maar bij
De Draaischijf is het belangrijk dat wij ons blijven inzetten tegen

3581 Beringen
Stationkaai 45
marie-jose.claes@telenet.be

armoede want er is nog veel verdoken armoede. Hier wil ik mij
dan ook verder voor inzetten.
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Zeynep
Ahmet

41 jaar
Verpleegster
3580 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Stationsstraat 13/2

Als thuisverpleegkundige hoor ik dagelijks de noden van een belangrijke

zin_ay_7773@hotmail.com

groep mensen. Ik wil dan ook fungeren als spreekbuis voor hen.
Ik volgde mijn opleiding aan de Trakia Universiteit in Bulgarije waar ik
ook geboren ben. Ik ben daarnaast actief lid bij de Bulgaarse vereniging
in Beringen. Samen wil ik mij vooral inzetten voor de zwakkeren in onze
gemeenschap.
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Laurens
Mussen

18 jaar
Voetballer

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
Zelf ben ik actief in een jeugdvereniging binnen Beringen. En eerlijk gezegd, het
stedelijk jeugdwelzijnswerk van Beringen heeft een enorme boost gekregen tijdens
de voorbije 6 jaren. We zijn er nog niet, maar onder het beleid van schepen Dave
Schops is er al veel gerealiseerd. Ook staat binnenkort de bouw van een skatepark
nog op het programma. Mijn grootste wens is dat er een deftig speelplein komt met
speeltuigen in het Park van Beverlo. Misschien komt er nu budget vrij hiervoor.
Daarom wil me ook inzetten voor de partij en zo de jeugd steunen.
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3582 Beringen
Heerbaan 365
laurensmussen@hotmail.com

30

Lorenzo
Nolens

19 jaar
Student
3582 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Asbergstraat 43

Ik vind dat er meer leven in Beringen moet komen. De laatste

lorenzonolens@gmail.com

jaren is Beringen op kaart gezet. Maar Beringen verdient beter
en moet zich beter bevorderen dan andere steden. Ik wil verder
werken aan de toekomst van Beringen en daarom stel ik me
kandidaat op bij Lijst Burgemeester.
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Ziggy
Theunis

20 jaar
Student Hoger Onderwijs:
ergotherapie

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?
In mijn opleiding ergotherapie leer ik veel over hoe ik met

Student Stedelijke Academie
Muziek, Woord en Dans

mensen met beperkingen en speciale noden moet omgaan.

ziggytheunis@hotmail.com

Ik wil mij hier dan ook voor inzitten om een beter zorgplan
uit te werken voor iedereen in Beringen en hiervoor vraag ik
uw hulp! Voorts denk ik dat ik door mijn jeugdige leeftijd nog
veel frisse ideeën kan bijbrengen om Beringen nog mooier
en boeiender te maken.
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72 jaar
Ondervoorzitter PWA Beringen

Toni

Tibollo

Ex-gemeenteraadslid
Ex-voorzitter interculturele raad
3580 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Genebroekstraat 47

Als gewezen gemeenteraadslid en voorzitter van verschillende

toni.tibollo@telenet.be

organisaties ken ik het reilen en zeilen van de stad. Met deze
ervaring wil ik me de komende legislatuur verder inzetten op de
beleidsdomeinen armoede, samenleven en integratie.
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Lincy

Peremans

41 jaar
Lid dansclub Dans4life

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Lid oudercomité De Buiteling en
Spectrumcollege

Ik ben een sociaalvoelend persoon die voor iedereen klaar staat.

3583 Beringen

Ik behandel elke persoon eerlijk, oprecht en met respect! In de
toekomst wil ik ook voor jullie een luisterend oor zijn en mijn
hulp aanbieden waar ik kan!
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Diestersesteenweg 197
lincy.peremans@skynet.be
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Julien

Peremans

66 jaar
OCMW raadslid
3583 Beringen

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

Bleuksstraat 19

Ik beloof niks, en ik zal mijn best doen !

julien.peremans@icloud.com
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Pierre
Aerts

75 jaar
Lijstduwer - gemeenteraadslid
Ex-schepen
vrijwilliger G-voetbal

Wie ben ik en wat wil ik met jou realiseren?

3583 Beringen

Gemeenteraadslid sinds 1983 (al 36 jaar)

De Blauwken 4

Schepen van sport en cultuur (1983 – 1988)
Schepen van sociale zaken en jeugd (2001 -2002)

pierre@aerts.co.uk

Voormalig leraar Atheneum Leopoldsburg
Voormalig directeur Avondschool Beverlo en Beringen-Mijn
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Lijst 1
Provincie
Limburg
1.

WEBERS Maurice

19.

2.

BEKDEMIR Bilgin

3.

EL BALLATA Youssef

1.

VANDENHOVE Ludwig

20. KARACAN Hanim

2.

JANS Tine

LAMBRECHTS Gilbert

21.

3.

WEBERS Maurice

4.

YILMAZ Abdulkadir

22. MARE Eliana

4.

KILIC Yasin

5.

SCHOPS Dave

23. DRUYTS Mavalda

5.

CARLIER Birgitt

6.

MEYKENS Kelly

24. BRABANDERS Bregt

6.

SMETS Brigitte

7.

DANIELS Serge

25. RAYMAKERS Edith

7.

EENS Karolien

8.

JANSSENS Jeroen

26. CARUSO Massimo

8.

‘T JOLYN Stefan

9.

CLAES Sylvia

27.

9.

ORU Funda

METTEN Lindsy

CLAES Marie-José

10. ÜNLÛ Ömer

28. AHMET Zeynep

10. KNAEPEN Ann

11.

BEUTELS Heidi

29. MUSSEN Laurens

11.

PUTZEYS Koen

12.

LIBAERS Nathan

30. NOLENS Lorenzo

12.

KONINGS Ivo

13.

ENGELEN Ils

31.

13.

MOYAERS Bert

14.

CAMPS Yvette

32. TIBOLLO Toni

14.

BEENDERS Rob

15.

REUMERS Robin

33. PEREMANS Lincy

15.

KITIR Meryame

16.

JANSSENS Wout

34. PEREMANS Julien

17.

SMET Kathleen

35. AERTS Pierre

18.

VANHOUDT Leonie
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THEUNIS Ziggy

Stemtips
Hoe stemt u geldig?
Op 14 oktober krijgt u 2 stembrieven. Eén voor de gemeente en één voor de provincie. U
stemt geldig door één of meerdere bolletjes rood te kleuren op de Lijst Burgemeester.

Hoe geeft u volmacht?
U vertrekt op vakantie? U bent voor uw werk of uw studies in het buitenland? Geen probleem:
u kunt een kiezer naar keuze volmacht geven om in uw plaats te stemmen. Meer info hierover
op het gemeentehuis of bij de kandidaten van Lijst Burgemeester.

Vervoer op verkiezingsdag
U wenst vervoer naar het stemlokaal? Dat kan.
Een vrijwilliger van Lijst Burgemeester komt u thuis ophalen op het afgesproken uur. Schrijf u
ten laatste op 12 oktober in voor vervoer bij Serge Daniels op het nummer 0479/60 74 24.
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#BlijvenDoorgaan

28
v.u. : Frank Vandenhoudt, Guffenslaan 108, Hasselt - verkiezingsdrukwerk - gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018. Niet op de openbare weg gooien.

