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Vlaanderen inves-
teert 1,58 miljoen in 
Genkse fietspaden

Vlaams minister van Mobiliteit 
Ben Weyts verhoogt de Vlaamse 
fietsinvesteringen naar een his-
torisch hoog niveau. En dat gaan 
we ook in Genk merken. De  
komende jaren (tot 2019) is er 
1,58 miljoen Vlaams geld vastge-
legd voor nieuwe fiets- 
paden, voorbereidende studies en 
onteigeningen voor toekomstige 
fietsprojecten in Genk.

N-VA Genk ijvert al lang voor 
meer fietsinvesteringen. Snelle en 
comfortabele fietsverbindingen 
maken fietsen aantrekkelijker. 
Maar deze investeringen verhogen 
ook de verkeersveiligheid in onze 
gemeente.

Concreet gaat het om investe-
ringen voor de fietspaden op de 
N76 en rond het kruispunt van de 
Marcel Habetslaan. 

Daarbovenop wordt er 80 000 
euro vrijgemaakt voor een voor-
bereidende studie voor fietspaden 
op de N723, die toegang geven 
tot de Welzijnscampus. 

Genkse jaarrekening is schone schijn

In mei besprak de gemeenteraad de rekeningen en de realisaties van het 
voorbije jaar. De N-VA-fractie keurde die jaarrekening niet goed. 

We moesten vaststellen dat er nog steeds 
geen visie is over ons onroerend erfgoed, 
over het beschermen van het groen in 
onze stad, over de leefbaarheid van de 
omgeving van de Hasseltweg. Ook een 
oplossing voor de stadsvlucht, waarbij 
veel jongeren uit Genk verhuizen, heeft de 
meerderheid nog niet.

Cijfers liegen niet
Het schepencollege houdt echter de 
schone schijn op. Zo beweert de meerder-
heid dat ze haar doelstellingen op vlak 
van werkgelegenheid bereikt, terwijl het 
Genkse werkloosheidscijfer 12,84 procent 
bedraagt. Ter vergelijking: het Limburgse 
gemiddelde ligt op 8,05 procent.

Ook toont de meerderheid zich tevreden 
over het inhalen van de taalachterstand. 
En dat terwijl 14 procent van onze leerlin-
gen vroegtijdig de school verlaat, zonder 
diploma. Ook de kansarmoede in Genk 
stijgt. 27,3 procent van de Genkse kinde-
ren wordt in een kansarm gezin geboren. 
Onaanvaardbaar voor de N-VA!

N-VA Genk zal echter, vanuit de oppositie, 
blijven vechten voor een leefbare stad, met 
een bruisend centrum en leefbare wijken. 

Mama’s in de 
bloemen
Met Moederdag zette N-VA 
Genk alle mama’s in de 
bloemetjes. Mama’s die lid 
zijn van de N-VA verrasten 
we met een persoonlijk 
exemplaar. Ook kersvers 
staatssecretaris Zuhal  
Demir trok mee op pad.

 Voor meer info over onze opmerkingen  
op de jaarrekening kan u terecht op  
www.joslantmeeters.be/onderwerpen/genk

“De huidige meerderheid 
heeft geen visie. N-VA 
Genk heeft dat wel.”
Jos Lantmeeters, fractieleider  
gemeenteraad
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Staatssecretaris Zuhal Demir:

“Met de vuist op tafel, voor Genk”
Elke Genkenaar kent het verhaal van Zuhal Demir ondertussen: van mijnwerkersdochter tot staatssecreta-
ris. In één generatie van diep onder de Limburgse grond naar een kabinet hoog boven Brussel. Het maakt je 
volgens Bart De Wever de beste mogelijke vertolker van het verhaal van kansen geven en kansen grijpen in 
Vlaanderen.

Hoe gaf je vader jouw leven vorm, Zuhal?
Mijn vader kwam in de jaren 70 naar hier om met zijn job in de 
mijnen zijn vijf kinderen alle kansen te geven. Dat ik nu staats-
secretaris ben, is een erkenning voor hoe hij ons heeft opgevoed. 
In Vlaanderen is veel mogelijk voor wie zijn kansen grijpt.

Je bent staatssecretaris voor Armoedebestrijding. Kan je op 
dat vlak iets betekenen voor Genk?
Ik hoop het uit de grond van mijn hart. In de provincie Limburg 
ligt de kinderarmoede-index het hoogst in Genk. Meer dan één 
op de vier Genkse jongeren groeit op in een kansarm gezin. Dat 
is een beschamende statistiek. 

Als staatssecretaris zie ik welke methodes andere steden en 
gemeentes toepassen om succesvol de strijd tegen armoede aan 
te gaan. Op alle niveaus – federaal, Vlaams én gemeentelijk – 
moeten we ervoor zorgen dat de armoede daalt. Daar zet ik ook 
mijn schouders onder.

Hoe ziet N-VA Genk dat dan concreet? 
Je moet je volledige beleid daarop afstemmen, met aandacht 
voor werk, integratie en taal. Enkel door schooluitval tegen te 
gaan, in basisbehoeften te voorzien en vrijetijdsbesteding voor 
kanszoekenden te garanderen, kan je een kentering in de cijfers 
teweegbrengen. 

Infrastructuur, jaarverslagen en praatzieke overlegorganen bren-
gen geen zoden aan de dijk. Een structurele samenwerkings- 
overeenkomst tussen de scholen, het OCMW en het Huis van 
het Kind kan de problematiek wel doortastend aanpakken. En 
dat is nodig. Want armoede is een zaak van iedereen.

Wat zijn je ambities in 2018?
Die verkiezingen liggen nog meer dan een jaar van ons af. Laten 
we niet te vroeg in campagnemodus overgaan, daar koopt de 
Genkenaar niets mee. We steken nu vooral onze energie in een 
degelijke oppositie. Denk daarbij aan die mooie plataanbomen, 
die mede dankzij de N-VA toch niet gekapt zullen worden. Ik 
ben blij dat we een vuist konden maken tegen die eigengereide 
actie van het stadsbestuur.

Zelf zet ik me vol in voor het gelijke kansenverhaal. Iedereen – 
ongeacht afkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap – moet 
kunnen deelnemen aan onze maatschappij, zonder drempels. In 
oktober 2018 moeten we dan met een goed programma en een 
gezonde ambitie naar de kiezer trekken.

Naar confederalisme! 
In het nieuwe boek Onvoltooid Vlaanderen geeft auteur Frank Seberechts 
een overzicht van wat de Vlaamse Beweging in al zijn vormen heeft  
gerealiseerd. Je kunt het heden maar begrijpen vanuit het verleden. 

Maar de geschiedenis stopt hier niet: in het slotessay van Bart De Wever 
wordt duidelijk dat het behoud van die federale staatsvorm (met een  
wildgroei aan instellingen en veel te veel politici) geen optie is: hij bepleit 
daarin haarfijn het confederalisme.

Onvoltooid Vlaanderen is verkrijgbaar in de boekhandel tegen 24,95 euro. 
Als lid van de N-VA geniet u echter van 5 euro korting en gratis verzending 
bij aankoop.  
 
Surf dus naar www.onvoltooidvlaanderen.be en geef de kortingscode 
Verlooy1788 in.
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Vervuild water in ziekenhuis
In het weekend van 4 en 5 maart 2017 
was het drinkwater in bepaalde wijken 
in Genk en de buurtgemeenten van Genk 
verontreinigd. Ook in het Ziekenhuis 
Oost-Limburg. Nochtans beschikt het 
ZOL over een buffer die afgesloten kan 
worden bij problemen. De N-VA-afge-
vaardigde in de raad van bestuur van het 
ZOL, Nadine Wijns, onderzocht de zaak.

“De buffertank heeft een dubbel doel”, 
verklaart ze. “ Die moet zowel pieken in 
waterverbruik opvangen als een reserve-

hoeveelheid voorzien op het moment dat 
de waterbevoorrading (om welke reden 
dan ook) onderbroken wordt. Bovendien 
moet de watermaatschappij het ziekenhuis 
onmiddellijk op de hoogte brengen bij 
vervuiling of een watertekort. Op 4 en 5 
mei gebeurde dat niet. Het ZOL riep de 
maatschappij daarvoor op het matje.” 

Sommige verontruste burgers namen zelf 
contact op met de watermaatschappij en 
kregen het advies het water voorlopig niet 
te gebruiken. Vlaams Parlementslid Jos 

Lantmeeters is hoe dan ook van plan om 
de bevoegde minister te interpelleren over 
de nonchalance van de watermaatschappij.

N-VA wandelt door  
Kattevennen

Op 19 maart sloegen N-VA Genk en 
N-VA As-Niel de handen in elkaar 
voor een wandeling in de prachtige 
natuur van de Kattevennen.  
 
Heel wat enthousiastelingen wandel-
den met ons mee.

N-VA-bestuurslid Chantal Coppens:
“Genk moet spaarzaam 
zijn op geld én op groen”
N-VA-bestuurslid Chantal Coppens werd 
geboren in Anderlecht en groeide op in  
Dilbeek. Na haar studies in Leuven verhuis-
de ze in 1978 naar Genk, waar ze de school-
gaande jeugd Grieks en Latijn bijbracht. 
Deze moeder van drie volwassen kinderen is 
gepassioneerd door polyfonie, oude litera-
tuur, Griekenland en Zuid-Afrika. En sinds 
kort ook door de politiek.

Hoe kreeg je de politieke microbe te pakken, 
Chantal?
Ik ben vrij jong politiek bewust geworden 
omdat de verfransing rond Brussel ons, tot in de eigen familie, confronteerde 
met de ‘Belgische’ kwestie. We werden als Vlaming wel degelijk keer op keer 
gediscrimineerd, iets wat men hier in Limburg nauwelijks gelooft. Daardoor 
ben ik altijd een voorstander geweest van de Vlaamse zaak.  Bij de N-VA vind 
ik naast de Vlaamse agenda bovendien een heel socio-economisch model waar 
ik achtersta.

In Genk kan je toch niet spreken van verfransing?
Dat klopt, maar de stad kampt wel met andere problemen. Genk kent te veel 
armoede en schooluitval, maar de stad investeert liever in andere zaken en leeft 
boven zijn stand. De tering naar de nering zetten, dat is me met de paplepel 
ingegeven door een vader en vooral moeder die zelf in zeer armoedige omstan-
digheden zijn groot geworden. Maar door hard werken, spaarzaamheid en zich 
zelf veel te ontzeggen, konden ze hun kinderen laten studeren. 

Het feit dat Genk bereid is om veel van het prachtige groen op te offeren om 
zich als belangrijke stad in de regio op de kaart te zetten, gaat er bij mij ook 
niet in. In de jaren zestig werd de Europalaan al van veel groen ontdaan en nu 
lijkt het alsof dit stadsbestuur niet uit die fout heeft geleerd. 

Zit het Genkse bestuur al te lang comfortabel in zijn zetel?
Dat kan je wel zeggen, ja. Alleen al daarom zal een bestuur met andere partijen 
een welgekomen verandering zijn. Ik hoop dat die kentering er effectief komt 
in 2018. En als het van mij afhangt, zal dat bestuur spaarzamer met z’n centen 
en z’n groen omspringen.



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

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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