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Beste Genkenaar,

In dit huis-aan-huisblad stel ik u 
trots het nieuwe bestuur van N-VA 
Genk voor. Deze enthousiaste ploeg 
van jonge politieke talenten, omringd 
met een schat aan levenservaring, 
kreeg in maart het vertrouwen van 
de Genkse leden. Dit team moet 
de partij leiden naar succesvolle 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 
Ondertussen blijven we constructie-
ve oppositie voeren.

Opvallendste nieuwkomer in het 
bestuur is Kamerlid Zuhal Demir.  
Na enkele jaren in Antwerpen keert 
deze ‘verloren dochter’ naar Genk 
terug. Zij draagt de hele stad – en 
(wat anderen ook beweren) in het 
bijzonder de cité – in haar hart.

Als voorzitter wil ik ook luisteren 
naar u. Wij beschikken momenteel 
al over een enthousiaste groep van 
mensen die geheel vrijblijvend en 
naar eigen vermogen bijdragen tot 
een betere werking van N-VA Genk. 
Maar nieuwe krachten zijn steeds 
welkom. 

Kriebelt het bij u?  
Contacteer dan ledenverantwoorde-
lijke Marleen Vrancken via  
marleen.vrancken@n-va.be.

Kris Mercken
Voorzitter N-VA Genk

Pop-up winkels kunnen  
leegstand tegengaan
In juni keurde het Vlaams Parlement nieuwe regels voor pop-upwinkels 
goed. Die moeten rechtsonzekerheid voorkomen bij huurder en verhuurder. 
Een van de bezielers van het voorstel is Jos Lantmeeters (N-VA). Hij wil  
korte huurcontracten voor winkels eenvoudiger maken.

Leegstand vermijden
Dit decreet slaat een driedubbele slag. 
  We nemen drempels voor startende 

ondernemers weg: als hun handel-
sconcept niet aanslaat hoeven ze 
geen drie jaar huur te betalen. 

  Eigenaars van winkelpanden geven 
we de zekerheid die ze zoeken. 

  En we helpen de stad om leegstand 
in handelspanden op te lossen.

Eigenaars en ondernemers op één lijn
“Eigenaars van winkelpanden laten 
door de strenge handelshuurwet nu 
vaak liever hun winkel leegstaan dan 
die tijdelijk te verhuren”, zegt Jos Lant-
meeters. “Daar maken we nu komaf 
mee. We laten ondernemers onderne-
men en eigenaars op beide oren slapen.”
 
Tijdelijke winkels worden steeds popu-
lairder. Pop-uphandelszaken sprongen 
de afgelopen twee jaar in een kwart van 
de Vlaamse steden en gemeenten uit 
de grond. Maar eigenaars van panden 
staan niet te springen om hun panden 
voor korte termijn te verhuren. Er was 
tot nu toe immers rechtsonzekerheid 
over huurcontracten van korte termijn. 

Dit decreet neemt alle bezorgdheden 
daarover weg voor huurder en ver-
huurder door duidelijke afspraken over 
beëindiging, lasten en mogelijkheden 
tot verbouwing.

De strijd tegen leegstand is prioriteit
Tijdelijke verhuur biedt bovendien een 
oplossing voor handelspanden die leeg 
staan, een probleem waar ook Genk 
mee kampt. Tijdens de gemeenteraad 
van maart spoorde N-VA-fractieleider 
Jos Lantmeeters de meerderheid al aan 
om hier eindelijk iets aan te doen. De 
tijd van dure studies moet voorbij zijn.

Genk moet een bruisende  
winkelstad zijn. Met dit voor-
stel voegt de N-VA de daad  
bij het woord.
Jos Lantmeeters, Vlaams Parlementslid

Bokrijk moet troeven uitspelen p.2 Wandelvoetbalt u mee met ons? p.3
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N-VA-secretaris Laurens Leyssens:
“Ik wil de krijtlijnen uitzetten voor de toekomst van Genk”

 2010 – Laurens wordt actief in het bestuur van N-VA Genk
 2012 – Hij wordt verkozen als OCMW-raadslid
 2015 – Laurens richt mee Jong N-VA HADIG op
 2016 – Hij wordt verkozen als secretaris van N-VA Genk

Laurens Leyssens werd in maart 
verkozen als secretaris van N-VA 

Genk. Hij werkt sinds 2013 bij QPS 
accountants en BRUTAX, waar hij zich 

ont- fermt over account management, marketing, 
communicatie en events. De twee bedrijven  
bevinden zich in de sector van financiële dienstverlening. 

“Als secretaris zal ik het bestuur zo goed mogelijk bijstaan 
bij de praktische uitdagingen van N-VA Genk”, belooft 
Laurens. “Samen met de voorzitter en ondervoorzitter zet ik 
mee de krijtlijnen uit voor de toekomst van onze stad.”

Laurens is niet alleen 
lid van de OCMW-raad 
maar ook van de Sociale 
Dienst en van het Vast 
Bureau van het OCMW. 
Daarnaast zetelt hij in 
de algemene vergadering 
van zowel het Ziekenhuis 
Oost-Limburg als het ZOG.

Domein Bokrijk
Parel van Genk moet troeven 
volop kunnen uitspelen
Domein Bokrijk, dat voor 95 procent op Genks 
grondgebied ligt, is een begrip in Limburg,  
Vlaanderen én buiten de landsgrenzen. Meer dan 
een miljoen bezoekers per jaar telt het openlucht- 
museum, met toeristen die zelfs uit China komen. 
Het domein wordt nog vaak louter gezien als een 
verzameling oude huisjes, grote bomen en een 
speeltuin. De N-VA vindt dat Bokrijk veel meer 
is dan dat. En dat de stad die bijkomende troeven 
beter kan uitspelen.

Het SALK-project werd opgericht om onder meer het toe-
risme in onze provincie een boost te geven na de sluiting 
van Ford Genk. De N-VA vraagt dat met dit geld de echte 
troeven van Bokrijk uitgespeeld worden.

Een modern en vernieuwd Bokrijk
We willen natuurlijk het authentieke en nostalgische Bokrijk 
behouden. Maar aan de andere kant is SALK een kans om 
te investeren in het domein, om te vernieuwen en te moder-
niseren. Een mooi symbool daarvoor is het recente fiets-
pad dat letterlijk door het water van de eeuwenoude vijver 

gaat, een knipoog is naar het verleden en 
meteen een antwoord geeft op de hedendaagse behoefte om 
te kunnen ontspannen in de natuur. 

Vanuit de provincieraad zijn Hasselaar Bert Lambrechts en 
ikzelf afgevaardigd om in de raad van bestuur van Bokrijk 
kritisch maar positief mee te werken aan de verdere uitbouw 
van deze parel, dit erfstuk van Genk en 
onze provincie.

Hugo Knevels
Bestuurder Bokrijk

N-VA-provincieraadslid

N-VA wil kansarmoede tegengaan
In bepaalde wijken van Genk hebben inwoners een te grote kans om in de armoede te belanden. N-VA Genk lanceerde 
daarom het voorstel om een buurtnetwerk te ontwikkelen in bijvoorbeeld Waterschei en Kolderbos. Een laagdrempelig 
computerlokaal voor werkzoekenden kan bijvoorbeeld de kansen op de arbeidsmarkt serieus vergroten. Helaas zag de 
meerderheid weinig heil in ons voorstel. We hopen dat dit niet betekent dat het stadsbestuur niet inzet op de bestrijding 
van kansarmoede.

Heeft u een vraag of een suggestie voor Laurens? 
Aarzel niet om hem te contacteren!Tel: 0495 38 21 97 laurens.leyssens@n-va.be
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Genk in beeld
Onze afdeling zat de laatste maanden niet stil. Wij behouden graag het contact met u en verwennen u op tijd 
en stond met een leuk presentje.

Verkeersveilige scholen zijn 
een prioriteit
De verkeersveiligheid rond de 
Genkse basisscholen kan beter. 
Daarom stelde de N-VA voor om 
aan de hoofdingang van de scho-
len zoveel mogelijk eenrichtings-
verkeer in te richten. Ons voorstel 
werd positief onthaald. De stad is 
inmiddels volop bezig met de uitvoering 
van ons idee.

Voor de secundaire scholen kwam de N-VA-fractie op de 
proppen met schoolbereikbaarheidskaarten. Die tekenen 

voor leerlingen, ouders en leerkrachten de veiligste weg naar 
school uit. De meerderheid onderzoekt dit voorstel momen-
teel.

De N-VA-fractie zit niet stil in 
de gemeenteraad. Niet alleen 
nemen we het gevoerde be-
leid kritisch onder de loep, 
we zetten ook punten op 
de agenda die voor u elke 
dag weer van belang zijn.

Marleen Vrancken
N-VA-gemeenteraadslid
marleen.vrancken@n-va.be

Fitte senioren zijn gezonde senioren
Wij willen wandelvoetballen!
N-VA-bestuurslid Louis Dudek is al een dagje ouder maar 
blijft graag actief. Daarom zoekt hij nog collega-senioren en 
N-VA-leden die samen met hem willen wandelvoetballen op 
een toernooi van KRC Genk in september. 

Wandelvoetbal is een sport op het tempo van ouderen die één 
opvallende regel heeft: het is verboden te lopen. Een ploeg telt vijf 
veldspelers. Wedstrijden duren twee keer 20 minuten, met een 
pauze van 10 minuten.

Bent u een oud-voetballer of een actieve senior? Wilt u aange-
naam en verantwoord als team sporten? De N-VA wil graag met 
een team meedoen op het indoortoernooi van KRC Genk in 
september. Neemt contact op met ons via 0494 36 88 44 of louis.
dudek@n-va.be als u interesse heeft om mee te doen. Zowel dames als heren zijn welkom!

Louis Dudek
N-VA-bestuurslid

Heeft u dus een probleem, een idee of 
een suggestie? Geef het 

aan ons door en wij zoeken 
naar een oplossing.marleen.vrancken@n-va.be

  De Valentijnactie in Genk- 

centrum werd gesmaakt.

  In april organiseerden wij een 
lekker ontbijt voor onze leden. 
Bent u er de volgende keer ook 
bij?

  Ook Moederdag en  

Vaderdag gingen niet onopge-

merkt voorbij. Voor de vrou-

wen was er een mooie roos.

  De vaders kregen een Duveltje 
en een authentieke N-VA- 
flessenopener.

  Maakt u ook deel uit van het N-VA-
team dat in september deelneemt 
aan een wandelvoetbaltoernooi?



Tien keer per 
jaar ontvangt u 
gratis het Nieuw-
Vlaams Magazine

Als lid van de N-VA geniet 
u tal van voordelen

Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus 
een directe impact op de standpunten en het 
beleid van de N-VA.

Uw stem telt mee 

In uw gemeente en in uw 
arrondissement, en natuurlijk ook 
landelijk. We nodigen u nu al uit op 
onze familiedag op 11 september 
in Plopsaland. U ontmoet er 
een inspirerend netwerk van 
gelijkgestemden en de toppers van 
onze partij.

U bent welkom op 
tal van activiteiten

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in 
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt 
u bovendien twee keer per maand een 
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw 
regio. 

Iedere week het 
N-VA-nieuws gratis in 
uw mailbox 

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de 
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad. 
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.  
Zo mist u niets van de N-VA.

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

@de_NVA

linkedin.com/company/N-VA

instagram.com/de_NVA

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:     /     /


