
Vragen en voorstellen omtrent de betoging van de Koerden op 19 januari 2013 

 

Op 19 januari 2013 vond in het Centrum van Genk met toelating van de Burgemeester van onze stad 

een betoging van Koerden plaats. 

 

N-VA Genk heeft hierbij de volgende vragen: 

 

 Waarom werd er toelating gegeven om een betoging te organiseren omtrent een probleem 

dat internationaal erkend wordt als zeer moeilijk, en ook zeer gevaarlijk? Het was zeer 

voorspelbaar dat de Koerdische onafhankelijkheidsstrijd een item in de betoging zou 

worden? 

Genk heeft zich steeds geprofileerd als een modelstad, waar mensen van allerlei origine 

vreedzaam samenleven, en toch wordt een incident (brandbom in een Koerdisch Centrum) 

op deze manier uitvergroot, waardoor het imago van Genk, zelfs bij een vreedzame betoging, 

klappen krijgt. 

 

 

 Waarom werden er geen betere veiligheidsvoorzieningen getroffen? Tijdens een vroegere 

betoging van de Genker Turken was er een begeleiding door een Genker schepen, en nu 

werd in het geheel geen begeleiding voorzien. 

 

 Wat is de kostprijs van de ordehandhaving geweest op 19 januari 2013? 

 

 Onmiddellijk na de betoging heeft het Genker Stadsbestuur in het geheel geen blijk gegeven 

van enige objectiviteit: via diverse kanalen werd duidelijk gesteld dat Schepen Caglar de 

Genker Turken moest kalmeren, en de Burgemeester liet zelfs via Facebook weten dat hij de 

Turken bedankte dat ze zo rustig zijn gebleven ‘ondanks de vele provocaties’. 

Zulk handelen is de kiem van verdere agressies, nu de Koerden reeds lieten weten dat zij 

tegengewerkt worden ‘tot in het Stadsbestuur toe’. 

N-VA Genk roept op tot een veel grotere terughoudendheid in dit dossier (en alle 

gelijkaardige dossiers), met een veel grotere objectiviteit van het Stadsbestuur, en dit voor 

de veiligheid van de mensen en de uitstraling van onze stad. 

 

 

 Het is internationaal geweten dat in de onafhankelijkheidsstrijd van de Koerden al zeer vele 

doden gevallen zijn. Elke ‘ontmoeting’ tussen de Koerden loopt het risico uit te lopen op 

geweld. Nochtans geeft de Burgemeester van Genk de toelating om in Genk een betoging 

van Koerden toe te laten! 

Het is niet omdat bijvoorbeeld een Russisch maffialid in Genk wordt vermoord, dat hiervoor 

in Genk moet betoogd worden! 

N-VA Genk is van oordeel dat zulke betogingen niet toegelaten mogen worden in Genk, en 

vraagt dat het Stadsbestuur en de Burgemeester duidelijk en ondubbelzinnig aan de 



Gemeenteraad te kennen geven dat in Genk nooit meer betogingen worden toegelaten 

omtrent problemen die deze van de Genker samenleving overstijgen. 
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