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Haal je wandelschoe-
nen uit de kast!

19 maart 2017 - 10.30 uur
Toegangspoort Kattevennen
De lente komt er langzaam aan en 
dus kriebelt het bij ons weer om  
erop uit te trekken. In samenwerking 
met N-VA As plannen wij daarom op  
19 maart een wandeling in het Natio-
naal Park dat As met Genk verbindt.

Kostprijs: 5 euro (1 koffie en  
1 aperitief inbegrepen)

Inschrijven via: 
chantal.coppens@n-va.be

Meer info op www.n-va.be/genk

Nieuwe winkels op 
Hasseltweg

De Genkse meerderheid heeft het 
licht op groen gezet voor bijkomen-
de bouwgronden én handelszaken 
langs de Hasseltweg. Nochtans 
is de verkeersdrukte daar nu al 
bijzonder groot. En dat zal er niet 
op verbeteren met de komst van de 
Deense meubelketen JYSK. N-VA 
Genk wil een structurele oplossing 
voor de bewoners van Boxberghei-
de, de Kneippstraat, de Wiekstraat 
en de omliggende straten.

N-VA staat achter de  
geëngageerde burger!
Beste Genkenaar,

U laat uw stem luid horen in het politieke 
debat. Of het nu gaat over de uitbreiding 
van Essers, de platanen in Waterschei of 
het parkeren voor bewoners in Genk- 
centrum, u laat duidelijk uw mening  
horen. Dat kan ik als democraat enkel 
maar toejuichen.  

De N-VA pikt de signalen die u ons geeft 
op. Wij luisteren naar de Genkenaren 
en voeren het debat over de uitdagingen 
van onze stad in de gemeenteraad. Dat 
daar niet iedereen onze mening deelt – of 
die van u – is logisch. Dat is nu eenmaal 
eigen aan een democratie. Het debat mag 
hevig gevoerd worden maar er moeten 
ook duidelijke grenzen zijn. Zo horen 
bedreigingen en fysiek geweld niet thuis 
in onze democratie. In onze diverse 
samenleving moet er respect zijn voor 
ieders mening.

Oplossingen voor Genkse uitdagingen
Samen zoeken naar oplossingen, dat is 
het doel van N-VA Genk. Een doelstelling 
waar ik als voorzitter van de afdeling  
volledig achter sta. Samen met alle  
bestuursleden werken wij elke dag aan 
een mooie toekomst voor onze stad.

N-VA Genk zit niet stil
In dat opzicht ben ik ook heel gelukkig 
met een nieuwe kracht in ons bestuur. 
Oleg Tourchin stelt zichzelf op de binnen-
bladzijden aan u voor. Hij kwam 19 jaar 
geleden als politiek vluchteling in onze 
stad terecht. Vandaag is Oleg een perfect 
geïntegreerde jongeman die mee wil  
werken aan de toekomst van onze stad.

De komende maanden zal ons bestuur 
ook weer een aantal activiteiten organi-
seren: dé ideale gelegenheid voor u om 
onze mandatarissen te ontmoeten. Wilt 
u er graag bij zijn? Hou dan zeker onze 
website www.n-va.be/genk en onze Face-
bookpagina nauwlettend in het oog.

“Samen zoeken naar  
oplossingen, daar draait 
het om voor N-VA Genk.”
Kris Mercken, voorzitter N-VA Genk

23 april: Jan Peumans ontvangt u tijdens een aperitiefgesprek

6 mei: Een wandelvoetbaltoernooi voor het goede doel

N-VA-agenda

 N-VA heeft een hart voor Genk p.3 Knuffel eens een plataan p.3
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N-VA denkt aan Genkse zelfstandigen
Sinds 1 januari 2017 krijgen zelfstandige  
ondernemers een extra duwtje in de rug van de  
federale regering. Zo werd het overbruggingsrecht 
in een wettelijk kader gegoten. Een goede zaak 
voor heel wat Genkenaars, want één op de acht 
inwoners is een gemotiveerde ondernemer.

Zelfstandigen die door overmacht of economische moeilijk-
heden noodgedwongen hun activitieten moeten onderbreken, 
kunnen beroep doen op de overbruggingsuitkering. “Om pech 
of overmacht vraag je immers nooit zelf”, zegt Genks Kamerlid 
Zuhal Demir.

Tegelijkertijd wordt de RSZ-bijdrage verminderd voor startende 
en groeiende ondernemingen die een derde tot zesde werk- 
nemer aanwerven. Het inhuren van een eerste werknemer  
werd in 2016 al volledig vrijgesteld van de RSZ-bijdrage.  
“Deze maatregel wakkert de jobcreatie verder aan, ook bij  
onze Genkse bedrijven”, stelt Zuhal Demir. “Meer dan ooit 
moeten we inzetten op onze kmo’s, die het hart vormen van 
onze economie.” 

Nieuw bestuurslid Oleg Tourchin:

“Het stadsbestuur mag best wat  
opener communiceren”
Oleg Tourchin is een van de jongste 
bestuursleden van N-VA Genk. Zijn 
roots liggen in Russisch Vladikavkaz, 
de poort tot de Kaukasus. Na een 
toenemende reeks aanslagen vluchtten 
zijn ouders eind jaren negentig naar 
Genk. Zij waren ervan overtuigd dat 
studies in ons land heel wat deuren 
zouden openen voor Oleg. Ze kregen 
gelijk. Oleg werkt vandaag als bachelor 
verpleegkunde in de thuiszorg. Enkel 
een charmant accentje verraadt zijn 
Russische komaf nog aan zijn patiën-
ten, die er steeds positief op reageren. 

Doe je je job graag, Oleg?
Absoluut. Vooral de gemoedelijke  
babbels met de patiënten zijn leuk.  
Ze zijn altijd blij als ik er eens een 
woordje Turks of Arabisch of Russisch 
tussen gooi. Dan komen hun verhalen 
los. Op mijn werk moet ik uiteraard 
wel heel neutraal zijn. En daar hou ik 
me ook strikt aan. Ik ben niet van plan 
vlug carrière te maken in de politiek, 

daarvoor moet ik nog te veel leren. 
Maar ik wil graag meedenken.

Hoe sta je dan tegenover de aanpak 
van de huidige vluchtelingencrisis?
Uit eigen ervaring weet ik hoe belang-
rijk een menselijke aanpak is. Ik vind 
dat Theo Francken dat correct doet, 
ook al kan niet alles volmaakt zijn. 
De deal met Turkije vind ik niet goed, 
maar een deal is beter dan geen deal. 
Europa had f linker uit de hoek moeten 
komen.

Welke rol zie je voor de N-VA in 
Genk?
Het Genkse stadbestuur mag best wat 
meer openheid aan de dag leggen. Ze 
communiceren vooral over wat er goed 
gaat, maar hebben moeite om dingen 
te benoemen die beter kunnen en moe-
ten in Genk. Dat is een gevolg van het 
feit dat de stad al te lang in dezelfde 
politieke handen is. De N-VA brengt 
daar hopelijk snel verandering in. 

Ik hoop met de N-VA op een eerlijker 
en efficiënter bestuur. Het aantal  
bestuursniveaus – en dus ook het 
aantal politici  en de talloze inter-
communales – moet dringend ontvet 
worden. Politici horen niet aan hun 
eigen postjes te denken maar aan het 
belang van de burgers. Maar ik ben wel 
blij dat ik hier woon, want hier word je 
niet vervolgd om je politieke opinie.

Op welke uitdagingen moet Genk 
een oplossing vinden?
De stadsvlucht van jongeren die gestu-
deerd hebben, is een probleem dat om 
een oplossing vraagt. Ook de veroude-
ring van het centrum is een uitdaging, 
en dat terwijl men daar zo graag een 
jong imago wil ophangen. De oude 
mensen hebben daar last van en het 
centrum komt niet echt tot leven. 

“Meer dan 
ooit moeten 
we inzetten 
op kmo’s in 
onze stad.”
Zuhal Demir, 
Kamerlid
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Zware bedenkingen bij proefproject ‘open gevangenis’
Genk is kandidaat is voor een nieuw proefproject rond een ‘open gevangenis’. Deze detentiehuizen zouden 
de integratie van gedetineerden verbeteren. N-VA Genk kan dit project echter enkel steunen als het de  
tewerkstelling bevordert en als het tegemoet komt aan de ongerustheid van de bevolking.

Zo vrezen we dat het project de stadsvlucht alleen maar zal 
doen toenemen. Er verhuizen nog steeds meer mensen uit Genk 
dan dat er naar hier komen. Zolang dat probleem niet opgelost 
wordt, zijn projecten als de ‘open gevangenis’ nadelig voor de 
leefbaarheid van Genk. 

We stellen ons ook de vraag welk effect dit proefproject zal 
hebben op de veiligheid en het veiligheidsgevoel. N-VA Genk wil 

eerst garanties voor de veiligheid van 
de Genkenaren alvorens dit project te 
kunnen steunen.

N-VA Genk op bezoek in Vlaams halfrond
Op 30 november nam een enthousiast groepje N-VA-sympathisanten de bus 
naar Brussel. De eerste indruk van het Vlaams Parlement was verpletterend.
We kregen een professionele rondleiding door het gebouw met uitleg over 
de architectuur, de werking van het Vlaams Parlement en de collectie 
Vlaamse kustwerken die het gebouw herbergt. Jos Lantmeeters legde het 
commissiewerk uit en we mochten een kwartier lang de plenaire vergade-
ring bijwonen op de tribune. Na een drankje in de cafetaria wachtte ons 
in de buurt nog een smakelijk buffet met de Limburgse Kamerleden Zuhal 
Demir en Wouter Raskin.

434 gezonde platanen in  
Waterschei bedreigd
N-VA Genk gaat niet akkoord met de beslissing van het 
stadsbestuur om de 434 gezonde bomen in de Tuinwijk om te 
kappen. Tijdens de gemeenteraad van februari werd hierover 
hevig gedebatteerd. Onze motie om de beslissing ongedaan te 
maken, werd echter afgewezen door het stadsbestuur.

We hebben begrip voor de ongemakken die inwoners onder-
vinden, zoals de bladerval. Daarom wil de N-VA actief mee 
zoeken naar een oplossing die tegemoet komt aan de hinder 
van de bewoners en tegelijkertijd het typische, authentieke 
karakter van de wijk respecteert. 

Deze platanen dragen bij aan het karakter van Genk, Groene 
Stad. In het centrum overheerst de betonkleur al. N-VA Genk 
eist het behoud, maar ook het onderhoud, van de bomen.

Vol verwachting klopt ons hartje
Op 4 februari trotseerde N-VA Genk de kou en de striemende 
regen om wat gezelligheid te brengen in Genk-centrum. Alle 
voorbijgangers kregen chocolaatjes aangeboden door Kamiel 
en Zuhal. Maar dé blikvanger was ons Rad van Valentijn dat 
Marleen met veel liefde ineen geknutseld had. 

Er waren alleen maar winnaars, zelfs zij die heel sceptisch 
verklaarden dat ze ‘nooit geluk’ hadden. Iedereen ging naar 
huis met een pen, notaboek, knuffelhart of een echte roos. En 
wie bij dat natte weer een gele paraplu kon buitmaken, was de 
koning te rijk. Een geslaagde actie, mijn gedacht! 

 Knuffel een plataan en zet een foto op de 
sociale media als protest tegen de kap.

 Jos Lantmeeters
Vlaams Parlementslid



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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