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Werner Janssen en Anouk Leeuws trekken N-VA lijst 
 

Het bestuur van N-VA Beringen heeft onlangs de eerste twee kandidaten verkozen voor haar lijst bij 

de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. Werner Janssen is lijsttrekker en Anouk Leeuws 

staat op de tweede plaats. Zij staan voor nieuwe ideeën en een open kijk op de gemeentepolitiek. 

 

 
 

Werner Janssen trekt de lijst 

 

Werner Janssen is 42 jaar en projectleider bij HBB in Beringen. Hij is getrouwd met Brigitte Vos en 

vader van twee dochters: Beritt en Mirte. In zijn jeugd doorliep Werner de rangen van Scouts 

Beringen. Hij stond tien jaar geleden mee aan de wieg van N-VA Beringen. Momenteel is hij 

voorzitter van de lokale afdeling. De Beringse lijsttrekker zetelt ook in de nationale partijraad en het 

arrondissementeel bestuur van N-VA Limburg. 

 

Kopvrouw Anouk Leeuws 

 

Anouk Leeuws (39 jaar) is zelfstandig schilder. Ze is getrouwd met Gerry Colemont en heeft vier 

kinderen. In een nieuw samengesteld gezin is Anouk mama van Claudia, Jasmine, Silke en Zachary. 

Sinds twee jaar werkt Anouk mee aan de uitbouw van N-VA Beringen. Anouk is één van de stuwende 

krachten van de afdeling, als ledenverantwoordelijke en organisatorisch talent. 
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De kracht van verandering 

 

De B+ campagne die N-VA Beringen eind 2011 startte heeft zijn doel zeker niet gemist. De 

Beringenaars hebben er over gesproken en nagedacht. De borden hebben ondertussen het opschrift 

N-VA meegekregen. N-VA Beringen wil zeker op een positieve manier verder campagne voeren. 

Binnenkort zullen de “B” borden definitief verdwijnen.  

 

N-VA Beringen zal verder naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken onder de slogan “De kracht 

van verandering”. Behouden of versterken wat goed is en veranderen waar nodig. Hiervoor verwijst 

N-VA Beringen naar de missie die het wil realiseren voor Beringen.  “N-VA Beringen wil er toe 

bijdragen dat, in lijn met de waarden van N-VA, de inwoners van Beringen in een aantrekkelijke stad 

goed samenleven. N-VA Beringen wil haar stad uitstralen zodat zowel bedrijven als bezoekers de weg 

naar Beringen vlot vinden.” N-VA Beringen is volop met de uitwerking van haar programma bezig.  

 

20% jongeren op de lijst 

 

De kiescommissie van N-VA Beringen stelt momenteel de volledige lijst samen. De verdere invulling 

van de lijst wordt later bekend gemaakt. Kandidaten blijven zich spontaan aanmelden. De 

kiescommissie heeft de keuze tussen voldoende mannen en vrouwen uit de verschillende 

deelgemeenten. Zeker 20% van onze kandidaten zijn jonger dan 35 jaar. N-VA trekt met nieuwe 

mensen, die garant staan voor een frisse kijk op Beringen, naar de kiezer. 

 

N-VA Beringen wil de partij ook in Beringen verankeren. De lokale verkiezingen gaan in de eerste 

plaats om lokaal beleid. De nationale peilingen zijn gunstig maar niet door te trekken naar het lokale 

vlak. N-VA Beringen gaat wel vol vertrouwen naar de kiezer in oktober 2012.  

 

 

 

 

 

 


