
GENK
 genk@n-va.be  I   www.n-va.be/genk  I  jaargang 2016 • nr. 3 • december

V.U.:  KRIS MERCKEN, ADRES: KEINKESSTRAAT 37, 3600 GENK

Fietsotheek komt alle Genkenaars ten goede
Beste Genkenaar,

Hopelijk heeft u samen met onze 
Genkse kinderen genoten van het 
voorbije Sinterklaasfeest en heeft 
u zich niet moeten ergeren aan 
het ‘pietendebat’ dat plots hoog 
op de politieke agenda stond. 
In Nederland waren er zelfs 
gewelddadige incidenten tijdens 
de intocht van de Sint en op de 
sociale media passeerde er een 
grafzerk met daarop het opschrift 
‘hier rust Zwarte Piet, vermoord 
door de Zeurpiet’. 
 
Respectvol met elkaar omgaan 
betekent respect hebben voor 
ieders mening en tradities. 
Als er al een debat moet gevoerd 
worden, laat het dan plaatsvinden 
in alle sereniteit en ver weg van 
jonge feestende kinderen. 
 
Wij geven in dit huis-aan-huisblad 
het woord aan ons bestuurslid 
Michel Berger. Hij kan bogen op 
een schat aan levenservaring, die 
hij wil delen met het bestuur van 
N-VA Genk. Ook verkeers- 
veiligheid en de bestrijding van de 
kansarmoede blijven hoog op de 
agenda staan in onze afdeling. 
Ik wens jullie allen een prettig 
eindejaar en een zeer succesvol 
2017!

Kris Mercken 
Voorzitter N-VA Genk

Tijdens de gemeenteraad van oktober 
stelde raadslid Marleen Vrancken voor 
om in onze stad een fietsotheek te openen 
naar het voorbeeld van onder andere 
Antwerpen, Gent en Mechelen. Een 
fietsotheek werkt zoals een bibliotheek, 
maar dan met fietsen. Het systeem is niet 
alleen goedkoop, maar ook efficiënt én 
beter voor het milieu.

Ouders met jonge kinderen (2 tot 12 jaar)  
kunnen hier een kwaliteitsvolle kinder-
fiets ontlenen gedurende langere periode: 
een meegroeifiets aan een democratische 
jaarprijs. Dit kan gaan van een loopfietsje tot 
een grote fiets om mee naar de middelbare 
school te gaan. Telkens je kind te groot is 
geworden, ruil je de fiets in voor een groter 
model. Zo heeft je kind altijd een fiets op 
maat en hoef je geen fiets meer aan te kopen.

De fietsen worden geregeld onderhouden 
door de mensen van de sociale werkplaats. 
Zij doen ook herstellingen aan demo-
cratische prijzen. Een abonnement op de 
fietsotheek kost tussen de 20 en 35 euro. 
Daarmee beschik je een heel jaar lang over 
een aangepaste fiets.

Dit initiatief biedt aan veel Genkse  
kinderen een kans om met de fiets naar 
school te gaan, om met hun vrienden te 
fietsen en om deel te nemen aan fiets-
tochten die door de school georganiseerd 
worden. Zo worden kansarme gezinnen 
ook mobieler en kunnen ze een breder 
sociaal leven uitbouwen. Je ziet, vanuit de 
oppositie draagt de N-VA met positieve 
ideeën bij aan een hogere levenskwaliteit 
in onze stad.

N-VA Genk steunt Music for Life
Net zoals tijdens de voorbije jaren toont 
N-VA Genk een warm hart voor het 
goede doel. Onze steun gaat dit jaar 
naar drie goede doelen van paratlete 
Marieke Vervoort: vzw Pinocchio, 
Villa Clementina en Canisha vzw.

Wilt u ook meehelpen? Dat kan! Meer 
informatie via marleen.vrancken@n-va.be.
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N-VA waarschuwt 
‘Fantasietjes’  
in de Collegelaan  
of ‘strikvraag  
in het rijexamen’
Op de Collegelaan in Genk werd enkele 
jaren geleden de wegmarkering aan-
gepast. De nieuwe markering geeft de 
verkeerde indruk dat het om rotondes 
gaat. Dat is echter niet zo. Meer zelfs: 
na rondvraag bij enkele  verkeersspeci-
alisten van de politie blijkt dat ze niet 
eens omschreven zijn in de wegcode. Je 
kan de markeringen nog het best als een 
‘fantasietje’ omschrijven.

In realiteit gaat het om doodgewone 
kruispunten waar de voorrang van 
rechts geldt. De aanwezige verkeers-
borden en verkeerstekens geven dit 
ondubbelzinnig aan. Concreet betekent 
dit dat je  op de Collegelaan voorrang 
moet geven aan wie van rechts komt. 
Wie oversteekt, bevindt zich niet op 
een rotonde en moet de voertuigen die 
van rechts komen op de Collegelaan 
voorrang verlenen. Doe je dit niet dan 
betekent het een buis voor het rijexamen 
en 100 procent schuld bij een ongeval.

De enige mogelijke uitleg voor de be-
drieglijke markeringen op de kruispunten 
is dat men bewust verwarring wil zaaien 
om zo het verkeer te vertragen. Wij zijn 
echter van oordeel dat verkeerssituaties 
bovenal duidelijk moeten zijn voor ieder-
een. Alleen zo kan je heel wat risico’s en 
frustraties voorkomen.

Nieuw bestuurslid Michel Berger:
“Inzet loont voor wie de geboden  
kansen grijpt”
We stellen in dit huis-aan-huisblad steeds graag nieuwe bestuursleden voor.  
In deze editie maakt u kennis met Michel Berger, een supporter van een van zijn 
oud-leerlingen, Zuhal Demir.

Is Zuhal de reden dat je je politiek wat actiever opstelt, Michel?
 
Absoluut. Veertig jaar geleden kwam 
ik hier in Genk voor de klas terecht, in 
het Onze-Lieve-Vrouw-lyceum. Sinds-
dien woon ik in het Genkse groen en 
leerde ik de omgeving, de mentaliteit 
en de Genkse jongeren appreciëren. 

Ik weet nog dat mijn eerste jaren als 
leraar Latijn & Grieks gekruid werden 
door charmante, donkerharige Griekse en 
Italiaanse jongedames en slimme blondjes 
uit Oekraïne, Polen en Zutendaal. Vaak 
dochters van mijnwerkers die het niet 
breed hadden maar die hun kinderen 
de beste opleiding wilden geven. Later 
kwamen daar de eerste Noord- 
Afrikaanse en Turkse kinderen bij. Die 
hadden het al helemaal niet makkelijk, 
ondanks vaak veel goede wil en inzet. 
Taalproblemen vooral.

Zuhal was een van die pioniers- 
studenten, misschien wel de eerste 
van Turkse komaf die op onze school 
de Latijn-Griekse afrondde. Met haar 
eerlijke inzet en toewijding maakte ze 
ook nadien een mooi parcours door 
het hoger onderwijs, tot helemaal in 
de Kamer. Zij is intussen lang niet de 
enige die de ladder beklom.

Wat maakt Genk voor jou uniek?
 
Met z’n mijnverleden, tientallen nationaliteiten en nederige, nuchtere komaf, is 
Genk uniek in Vlaanderen. Vermoedelijk draagt men hier – zelfs zonder het te 
beseffen – nog steeds mee dat ‘beneden in de put’ iedereen er even zwart uitzag. 
En dat men daar diep in de duistere ondergrond op iedereen moest kunnen  
rekenen, ongeacht de gelaatskleur achter het kolengruis. Leren van andere  
culturen is trouwens een liefde die ik sinds mijn studententijd niet meer afleer.

Wat wil je nog betekenen voor de Genkenaars?
 
Ik wil ervoor zorgen dat de jonge Genkenaars weten dat hun inzet loont als ze de 
vele kansen die ze hier krijgen, ook echt aangrijpen. Ik heb na veertig jaar voor de 
klas meer dan genoeg jongeren zien slagen om te weten dat het allemaal wél kan. 
Voor die zaak wil ik dus nog wel even langer mijn best doen. Daarvoor, en voor 
het Genkse groen, dat ook een grote plaats heeft in mijn hart.
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Gluren bij de buren
Op de koffie 
bij N-VA Zutendaal

“De gemeente Zutendaal doet het goed!” 
kregen we te horen van een Genkenaar 
die vlakbij de grens woont. Natuurlijk, 
want daar hebben ze een N-VA-bur-
gemeester! Op 18 september mochten 
we tijdens de ledenwandeling langs de 
volkstuintjes en het nieuwe recreatie- 
gebied Papendaalheide kennis maken 
met dit warme beleid. 

Onderweg verpoosden we even bij een 
koffie, wat lekkers en een sympathieke 
babbel. We sloten af in De Kapelanij, 
een nieuw restaurant dat mede uitgebaat 
wordt door personen met een beperking. 
Een hartverwarmend initiatief! Volks-
vertegenwoordiger Wouter Raskin uit 
Bilzen onderhield ons bovendien met 
een interessant betoog over de strijd 
tegen sociale dumping en over de Lim-
burgse mobiliteitsplannen.

Uitgebreid brunchen 
in Diepenbeek

Een delegatie van ons bestuur was ook 
aanwezig op de jaarlijkse brunch van 
N-VA Diepenbeek. Traditiegetrouw 
vindt die plaats op 11 november. Een 
fiere voorzitter vertelde ons dat er maar 
liefst 250 aanwezigen waren. Wij zagen 
dat het goed was. De kracht van veran-
dering in het Diepenbeekse gemeentebe-
stuur wordt daar duidelijk gesmaakt door 
de inwoners. Hopelijk kan u er na 2018 
ook van genieten in Genk.

Minister Steven Vandeput op bezoek in Genk
 
Minister van Defensie Steven Vandeput gaf begin november een boeiende uiteenzet-
ting over de rol van onze landsverdediging anno 2016. Vooral de samenwerkings- 
verbanden met onze buurlanden werden in de verf gezet.  Onze marine werkt  
bijvoorbeeld zeer nauw samen met onze Nederlandse buren. 

Met behulp van concrete voorbeelden werd het voor iedere aanwezige duidelijk dat 
ons leger veel meer is dan het clichébeeld dat bij vele mensen heerst. Investeringen 
in defensie zijn en blijven nodig om onze veiligheid en onze belangen in de wereld te 
kunnen blijven garanderen.

Nieuws uit het federale parlement
De toekomst van onze jongeren verzekeren
 
In het begrotingsakkoord dat op 15 oktober afgesloten werd, zijn belangrijke 
maatregelen opgenomen die laaggeschoolde jongeren aan de slag moeten helpen. 
Het brutominimumloon voor dergelijke starters wordt bijvoorbeeld omlaag 
gehaald, zodat werkgevers gestimuleerd worden om jongeren zonder diploma of 
ervaring een kans te geven. 

Genks parlementslid Zuhal 
Demir is hier een erg groot 
voorstander van: “We 
merken ook in Genk dat 
een groep jongeren door de 
mazen van het net valt op 

de arbeidsmarkt. Met 
deze maatregel raken 
we bovendien niet 
aan het nettoloon 
van de jongeren zelf. 
Zij houden evenveel 
over op het einde van 
de maand.”

 Demir benadrukt 
dat het niet over 
zogenaamde ham-
burgerjobs (on-
derbetaalde, zware 

jobs aan een laag loon) gaat: “Dit gaat 
specifiek over inloopjobs. Het loon van 
de jongere groeit elk jaar en vanaf 21 
jaar vallen de jonge werknemers sowie-
so onder het sectoriale loon waarin ze 
werken. Maar wel met een rugzakje vol 
ervaring erbij.”

“We geven de jon-
geren een rugzakje 
vol ervaring.” 
Zuhal Demir  
Kamerlid
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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
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