
Jaargang 2015 • nr. 2 • november

GENK 

Jos Lantmeeters en Zuhal Demir nodigen 
jullie graag uit op een aperitiefgesprek 
van N-VA Genk.

zondag 15 
november

11 uur
Molenvijver Hotel, Genk

Jos Lantmeeters en Zuhal Demir nodigen 
jullie graag uit op een aperitiefgesprek 
van N-VA Genk.

Zuhal DemirZuhal DemirZuhal DemirZuhal Demir persoonlijk leren kennen?  persoonlijk leren kennen?  persoonlijk leren kennen? 
Dat kan!Dat kan!

zuhal.demir@n-va.be jos.lantmeeters@n-va.be

www.n-va.be/genk

Het bestuur van N-VA Genk is blij dat 
Kamerlid én Antwerps districtsburge-
meester Zuhal Demir vanaf Nieuwjaar 
terugkeert naar haar geboortestad 
Genk. Ze maakte deze keuze omdat 
ze dichter bij haar zorgbehoevende 
moeder wilt zijn. Een persoonlijke 
keuze die ons aller respect verdient.

Zuhal brengt niet alleen haar warme, 
uitbundige – sommigen spreken van 
vurige – persoonlijkheid mee. Als af-
tredend burgemeester van het district 
Antwerpen-stad, waar ongeveer een 
190 000 mensen wonen, brengt ze 
een heleboel bestuurservaring mee 
naar onze stad.

Het Genkse N-VA-bestuur beschikt 
dus voortaan over twee spitsen. dus voortaan over twee spitsen. 
Vlaams Parlementslid Jos Lant-
meeters én federaal Kamerlid Zuhal 
Demir zullen samen in Brussel hun 
schouders zetten onder Genkse en 
Limburgse dossiers.

In Genk zijn we héél blij met de 
komst van zo’n politiek talent. 
Daarom, Zuhal: hartelijk welkom!

WELKOM, ZUHAL!
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www.n-va.be/genk

Hugo Knevels, 
voorzitter N-VA Genk

Nadat zowel CD&V als ProGenk in de 
gemeenteraad van juli de uitbreiding 
van transportbedrijf Essers goedkeur-van transportbedrijf Essers goedkeur-
den, trokken leden van dezelfde par-
tijen de straat op om de uitbreiding 
van het bedrijf af te keuren. Een stad 
waar veel mensen op zoek zijn naar 
een job verdient een beter bestuur, 
volgens de N-VA. 

Indien het volgens de voorschriften 
kan, is N-VA Genk voorstander van 
een uitbreiding ter plaatse. Essers 
moet dan wel zorgen voor een bos-

compensatie en een grote natuurcom-
pensatie. Dat houdt in: een uitbrei-
ding van het natuurgebied De Maten ding van het natuurgebied De Maten 
met een minstens even groot gebied 
als het terrein dat het bedrijf nu gaat 
innemen.

N-VA Genk heeft dus oplossingen 
waarbij zowel de natuur als de eco-
nomie wint bij de uitbreiding van Es-
sers. De meerderheid verkiest echter 
om natuur en bedrijven in onduide-
lijkheid te laten.

Dossier Essers legt onenigheid in meerderheid bloot

Is economie verenigbaar
met natuur?
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Op 17 oktober vond de nationale trefdag van Jong N-VA in 
Genk-Kattevennen plaats. Het groene karakter van de streek 
was het gespreksonderwerp. De jongeren bespraken hoe 
ecologie en economie in Limburg verzoend (kunnen) worden 
én hoe ecologie een katalysator kan zijn voor de economische 
vooruitgang.

Een van de sprekers was Lambert Schoenmaekers, milieuspe-
cialist van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Het was een leerrijke, maar ook zeer aangename dag! Wens je 
mee te doen aan onze jongerenwerking, neem dan gerust met ons contact op!

Trefdag Jong N-VA

www.n-va.be/genk genk@n-va.be

N-VA Genk organiseert in maart 2016 bestuursverkie-
zingen. De nieuwe bestuursploeg zal de lijnen uitzetten 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij zoeken 
mensen zoals jou! 

Wens je mee te werken aan het bestuur van onze stad? 
Stuur een bericht naar genk@n-va.be. We nemen dan snel 
contact op met je.

Drie cijfers over Genk zijn alarmerend: 
44,7 procent van de Genkse kinderen wordt 
geboren in een anderstalig gezin. 21,8 procent van 
de geboorten in Genk vinden plaats in een kansarm 
gezin. En 23 procent van de Genkse leerlingen ver-
laat het secundair onderwijs zonder kwalificaties. 

Daarenboven komen er in Genk jaarlijks een groot 
aantal mensen uit het buitenland aan. De N-VA 
wil al deze mensen betere kansen op welvaart en 
welzijn geven.

TAALKENNIS EN WERK ZIJN ESSENTIEEL
N-VA Genk stelt dat taalkennis en werk, essentieel 
zijn om zich te kunnen integreren in Genk en in 
Vlaanderen. Wij willen voor nieuwkomers hard 
inzetten op het verplicht volgen van een inburge-
ringstraject. Dat behelst taallessen en het volgen ringstraject. Dat behelst taallessen en het volgen 
van een cursus maatschappelijke integratie. 

In deze cursus wordt uitgelegd hoe onze stad er 
bestuurlijk en maatschappelijk uitziet, welke voor-

zieningen er zijn, welke afspraken, regels en wetten 
er gelden. Het hele inburgeringstraject is voor ons 
een grote uitnodiging aan nieuwkomers om actief 
deel te nemen aan het samen-leven in Genk. 

Zo willen we aan iedereen het gevoel geven dat 
ze welkom zijn er erbij horen. En zo geven we hen 
ook kansen om zich persoonlijk en familiaal te 
ontwikkelen in onze stad.

Onze fractie in de gemeenteraad weegt op het beleid en voert een positieve oppositie. Zo namen wij in de 
laatste maanden initiatieven rond afvalbeleid (opruimacties en inzet van afvalstewards), rond  kinderopvang 
en onderwijs.

Als dat nodig is, schrikken we er bovendien niet voor terug de meerderheid stevig aan de tand te voelen. 
Dat deden we onder meer naar aanleiding van de verhoogde kosten voor de afvalophaling en de 
belastingverhoging van vorig jaar. 

Wil je het werk dat we voor Genk leveren op de voet volgen? 
Vind N-VA Genk dan leuk op Facebook!

Al lang maakt onze partij zich zorgen 
over het feit dat jonge gezinnen en jon-
geren onze stad verlaten, om elders te 
gaan wonen. Daar waar het migratie-
saldo in Genk vorig jaar negatief was 
(meer inwoners vertrekken, dan er 
nieuwe inwoners bijkomen), is dit voor 
alle andere centrumsteden positief. 
Hasselt staat bijvoorbeeld op plus 464.

Op initiatief van N-VA Genk voeren 
de stadsdiensten daarom een onder-
zoek naar de redenen voor verhuis van 
onze, vaak opgeleide en vermogende, 
jongeren. Hoewel wij deze oorzaken 
wel kunnen vermoeden, zijn we blij 
dat het stadsbestuur eindelijk aan-
dacht besteedt aan dit pijnpunt, dat wij 
al lang onder de aandacht brengen.

N-VA Hasselt en N-VA Genk nodigen jullie uit voor een gespreks-N-VA Hasselt en N-VA Genk nodigen jullie uit voor een gespreks-
avond met Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 
Hij zal zijn licht werpen op de huidige vluchtelingencrisis. 

Start missen = kansen missen

Positieve oppositie

Eindelijk een onderzoek naar de stadsvlucht uit Genk

dinsdag 1 december 
20 uur UHasselt
Campus Oude gevangenis
Martelarenlaan 42, Hasselt

Ben jij het missende puzzelstukje voor N-VA Genk?Ben jij het missende puzzelstukje voor N-VA Genk?

Waarom is onze stad te weinig 
aantrekkelijk voor jonge gezinnen?

De staatssecretaris doet De staatssecretaris doet 
op 1 december zijn visie op 1 december zijn visie 
over de vluchtelingencri-over de vluchtelingencri-
sis uit de doeken.

De N-VA wil anderstaligen en kansarmen 

kansen geven in onze stad.

Zet ook jij mee je schouders onder Genk?

Gespreksavond met Theo Francken
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Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:
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