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Beste Genkenaar

Op 14 oktober is het aan u om een 
nieuwe gemeenteraad samen te stellen. 
Zes jaar lang hebben onze mandatarissen 
constructief oppositie gevoerd en ook in 
2018 werken we met die ingesteldheid 
verder.
 
De N-VA gelooft rotsvast in de toekomst 
van onze stad en de vele talenten van de 
Genkenaren. Gesteund door een duidelijke, 
krachtige beleidsvisie zorgen wij voor 
een dynamiek die onze stad verder laat 
groeien en bloeien. 

Met het schuiven van ‘pionnetjes’ voor de 
kieslijst zijn wij nu nog niet bezig. Onze 
focus ligt op inhoudelijke discussies en een 
goede voorbereiding. Al geruime tijd 
verzamelen we informatie in de 
werkgroep Traject 18, doen we aan 
vergelijkend onderzoek met andere 
centrumsteden en bestuderen onze 
kandidaten op studiedagen de diverse 
beleidsdomeinen en problemen van de 
stad.

Uiteraard zullen we onze kandidaten later 
dit jaar aan u voorstellen. Maar als 
voorzitter zal ik erover waken dat de 
inhoud altijd voorop staat.  

Kris Mercken
Afdelingsvoorzitter

Theo Francken komt naar Genk

Theo Genkt 
Op dinsdag 27 maart 2018 komt staatssecretaris voor Asiel en Migratie 
Theo Francken naar Genk. Hij zal zijn beleid toelichten dat zacht is voor 
de kwetsbaren, maar hard voor diegenen die misbruik maken van onze 
gastvrijheid. Iedereen is van harte welkom. Op voorhand inschrijven is niet 
nodig. 
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De N-VA heeft een hart voor Genk (p. 2) Zuhal Demir stelt European Disability Card voor (p. 3)



genk@n-va.be

2

Drie vragen aan … Louis Dudek 
1  Wie is Louis Dudek? 

Louis Dudek is 64 jaar, vader van vier 
volwassen kinderen en zoon van een 
Poolse mijnwerker. Hij heeft de grote 
mijnstakingen voor zijn deur in 
Zwartberg meegemaakt. De mijnen 
sloten de deuren. Louis moest 
noodgedwongen andere wegen 
bewandelen. Hij belandde in de 
transportsector, waar hij 
honderdduizenden kilometers achter 
het stuur zou doorbrengen.

Louis kent Genk op z’n duimpje. Hij 
houdt van contact met de Genkenaars. 
Intussen werkt hij vrijwillig in de 
ouderenzorg als consulent voor 
medioren en senioren in Ter Hooie. 
Louis is ook actief in een aantal sport-
projecten: volleybaltraining voor 
jongedames en wandelvoetbal voor 
senioren. Daarnaast heeft hij jaren 
zaal De Fleeketaer uitgebaat.

2  Waarom koos Louis voor de 
N-VA? 
Louis vindt dat politici, met al hun 
goede bedoelingen, vaak te ver van de 
gewone mens staan. Maar in de stand-
punten van Zuhal Demir kon hij zich 
helemaal vinden. Dat haalde hem over 
om voor de N-VA te kiezen. “Zuhal 
Demir begrijpt hen”, zegt hij. “Ze komt 
zelf uit een gezin zoals het mijne en 
weet hoe mensen moeten knokken.”

3  Waar heeft Genk nood aan? 
“Ik lig wakker van onze ouderen. 
Zij zijn goed voor 25 procent van de 
Genkse bevolking. De armoede bij 
senioren in Genk neemt toe. Genk doet 
veel voor de senioren, maar er is nog 
heel wat werk aan de winkel. Ik kaart 
deze problematiek dan ook regelmatig 
aan op de bestuursvergaderingen van 
N-VA Genk.” Zo stelde Louis voor 
om een seniorenloket op te richten en 
huisbezoeken aan eenzame ouderen 

te organiseren. Ook de toenemende 
problemen van oudere Genkenaars 
die geen of onvoldoende Nederlands 
kennen, zou hij graag oplossen. “Wij 
gepensioneerden hebben meer tijd dan 
onze werkende jongeren. Wij moeten 
daar toch iets aan kunnen doen?” 

Bestuurslid 
in de 
kijker!

Valentijnskriebels in Genk
Net zoals vorig jaar verzamelden op  
14 februari weer heel wat lieve mensen  
rond ons Rad van Valentijn. We deelden  
valentijnschocolaatjes en pennen uit, maar er  
waren ook allerlei schattige hebbedingetjes te winnen.

Het allerbelangrijkste voor ons waren natuurlijk 
de warme ontmoetingen, de lachende gezichten, 
de sympathie, de babbels, de knuffels… Oude 
vrienden terugzien en er nieuwe leren kennen. 
We voelden ons echt thuis in onze stad Genk, 
gesteund en gedragen door een sterke vrouw 
achter haar kinderwagen.
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Personen met een beperking krijgen makkelijker toegang tot sportieve en  
socioculturele evenementen

Zuhal Demir stelt European Disability Card voor
Op 19 oktober vorig jaar werd de European Disability Card (EDC) voorgesteld en in gebruik genomen in 
België. Met de kaart kunnen personen met een beperking specifieke voordelen krijgen bij sportieve en  
socioculturele evenementen en organisaties. De kaart is een initiatief van staatssecretaris voor Personen  
met een Beperking Zuhal Demir.

European Disability Card toont officiële erkenning van 
beperking aan
“Mensen met een beperking presenteren zich vaak aan de kassa 
met doktersbriefjes, attesten van een instelling of een parkeer-
kaart. Dat maakt het moeilijk voor de persoon achter de 
ticketbalie om te bevestigen of mensen effectief in aanmerking 
komen voor een voorbehouden plaats, specifieke korting of een 
ander voordeel. De European Disability Card verandert dat”, 
zegt staatssecretaris Zuhal Demir trots. “Mensen met een 
beperking tonen met zo’n kaart aan dat ze een officiële 
erkenning van hun beperking hebben gekregen.”

Gratis te verkrijgen in Sociaal Huis
De kaart is sinds oktober 2017 gratis te verkrijgen voor personen 
met een erkende handicap via de FOD Sociale Zekerheid en het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 
Het verkrijgen van een duplicaat of een nieuwe kaart bij verlies 
van de oude is kosteloos. Ook de stad Genk werkt mee aan het 
initiatief. Je kan de kaart aanvragen in het Sociaal Huis van de 
stad. Je hoeft alleen je attest van de handicap en je identiteits-
kaart mee te brengen. 

Talloze partners werken mee aan initiatief
Talloze partners en gemeentes in het hele land hebben al 

ingetekend op het aanvaarden van deze kaart. Zo ook onder 
meer Plopsaland, de Cosmodrome in ons Kattevennen en 
Connecterra in Maasmechelen. Zuhal Demir en haar kabinet 
werken aan een brochure waarin alle mogelijke toepassingen van 
de kaart worden opgesomd. “Zo stimuleren we de verspreiding 
van de kaart over het hele land. Dat werkt alleen maar 
bevorderlijk voor de toegankelijkheid en volledige inclusie van 
personen met een handicap in onze maatschappij”, besluit ze 
ambitieus.

  Staatssecretaris Zuhal Demir en N-VA’er Pieter Paul Moens 
bij de presentatie van de European Disability Card in 
Plopsaland. De kaart bevordert de volledige inclusie van 
personen met een handicap in onze maatschappij.

N-VA vraagt verbod op privaat vuurwerk

Vuurwerk kan dierenlevens verknallen
Begin januari stroomden de berichten binnen via de sociale media: tal van foto’s en filmpjes met 
vermiste huisdieren of dieren met ernstige verwondingen. Allemaal slachtoffer van enkele uren 
‘feestvuurwerk’ bij de jaarwisseling. Voor N-VA Genk is de maat vol. We vragen een 
verbod op privaat vuurwerk. 

Dierenleed voorkomen
Onderzoekers bevestigen wat veel eigenaars al lang weten: al dat geflits en geraas van vuurwerk maakt honden en andere 
dieren bijzonder angstig. Daarom is het afsteken van vuurwerk in heel wat Vlaamse steden al verboden of beperkt tot 
één plaats in de stad. De specialisten zijn het erover eens dat zo’n verbod veel dierenleed voorkomt.

Verbod op privaat vuurwerk
N-VA Genk wil daarom een verbod op privaat vuurwerk in onze stad. Uitzonderingen kunnen alleen door het aanvragen 
en bekomen van een vergunning. Het verbod zal meteen ook het aantal ongevallen en het risico op brandgevaar 
verminderen. Kortom, twee vliegen in één klap.
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De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

€ 146 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 102 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

€ 74 
per maand in 
de volledige

taxshift
(2015-2019)

+€32
per maand

in 2018

Minimumloon

+€28
per maand

in 2018

Gemiddeld loon

+€23
per maand

in 2018

Hoog loon

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


