
Beste Genkenaars,

De zomer(vakantie) nadert met rasse 
schreden, het is een mooi moment om 
even terug te kijken op het eerste half 
jaar en de batterijen op te laden met zon 
en gezelligheid. 

Ons bestuur onderging eind maart een 
kleine metamorfose. Enkele gewaardeer-
de bestuursleden verlieten onze werking, 
maar we verwelkomen ook vers bloed: 
(in willekeurige volgorde) Frank Craeghs, 
Edhem Avci, Eddy Meeus, Jan Ver-
haert, Giovanni Manca en Roland Stroy. 
Gemeenteraadslid Sabrina Cavaliere liet 
haar zitje aan Caroline Antkowiak voor 
een nieuwe professionele uitdaging die 
niet verzoenbaar was met een politiek 
mandaat. Een hartelijke en welgemeende 
dankjewel en welkom zijn op hun plaats. 
Het is met dit bestuur dat we de strijd 
aangaan bij de verkiezingen van 2024, 
die voorbereidingen lopen op volle toeren. 
Voor een beter Genk. 

Moet het gezegd dat wij ook blij waren 
veel goed volk ontmoet te hebben op 
onze verlate nieuwjaarsreceptie (27 
maart) op de mooie locatie van de Lim-
burgse Vleugels? We kijken ook uit naar 
veel volk bij de nieuwe editie van ons Zo-
merfeest, meer details volgen snel. Maar 
u moet daar niet op wachten om eender 
wie van ons te contacteren met vragen, 
opmerkingen, ideeën, of met fysieke hulp 
bij het opzetten van onze activiteiten. 
Waarvoor onze dank bij 
voorbaat. Tot gauw en 
geniet.

Marleen 
Vrancken
Voorzitter 
N-VA Genk

Mogen wij een stukje van uw tuin even lenen?
Oproep! Wie graag een stukje van zijn tuin, hek, haag of gevel ter beschikking stelt voor 
het plaatsen van onze borden, groot of klein, bij verkiezingen of daarbuiten, kan daar 
het best voor terecht bij voorzitter Marleen Vrancken (marleen.vrancken@n-va.be). 
Wij doen met plezier de rest en doen graag een gezellige babbel.

Opruimactie in speeltuintjes
Op 7 april sloeg (Jong) N-VA de handen in mekaar voor een opruimactie van het vele 
zwerfvuil bij de speeltuintjes in de Genkse wijken. Broodnodig, zo bleek uit de vele 
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Het Stadsbos: door de bomen 
het bos niet meer zien
Laat het duidelijk zijn: onze fractie is vergroening en ontharding van het gebeton-
neerde centrum heel erg genegen. Dit zorgt voor een aangenamer  en koeler cen-
trum, meer biodiversiteit, …  Maar niet ten koste van de andere functies van het 
stadscentrum. 

De Grote Markt heeft voor onze fractie ook een ontmoetings- en eventfunctie. In een 
stedelijke context moet er meer dan genoeg ruimte zijn voor de wekelijkse markt en 
evenementen zoals Genk On Stage, Iedereen donderdagt, O-parade op 1 mei, ... Het 
kan niet de bedoeling zijn dat onze lokale middenstand, die het al moeilijk heeft door 
de extra belastingen van dit stadsbestuur, lijdt onder de komst van het stadsbos.

Wij pleiten ervoor de bestaande bossen in woongebied maximaal te vrijwaren en die 
optimaal te benutten en open te stellen voor eenieder. Elders in Genk volgroeide bomen 
kappen voor woonontwikkelingen en tegelijkertijd uw zuurverdiende centen uitgeven 
om het centrum te “bebossen”, dat is niet logisch en het komt slechts neer op een face-
lift: een façadeoperatie om een groene reputatie te kunnen hoog houden.

Het gebetonneerde centrum vergroenen en de groene periferie betonneren, in Genk 
kan dat dus. Het is duidelijk dat het stadsbestuur in haar marketing -en profilerings-
drang door de bomen het bos niet meer ziet. Onze fractie legt het graag nog eens uit in 
de resterende legislatuur. 

JUNI 2022, NR.2   I    V.U.: MARLEEN VRANCKEN, OUDE HEIDE 4, 3600 GENK

Genk
www.n-va.be/genkgenk@n-va.be N-VA Genk

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Een Erdogan-school in Vlaanderen? 
Het ergste wat onze kinderen kan overkomen!
“U polariseert! U zaait haat! Uw harde taal is niet gewenst! Genk was gezellig tot u hier kwam wonen!” Enkele jaren 
geleden kreeg ik vanuit bepaalde hoeken de wind van voren tijdens mijn strijd tegen de komst van een islamschool naar 
Genk. Een speeltuin voor extremisten. Een nachtmerrie voor Turkse vrouwen. Een gevaarlijke cocktail die de toekomst 
van kinderen naar de knoppen helpt. Ik neem er geen woord van terug.

Ook vandaag niet. Zoals dat vaker gaat in de politiek, moet 
je vooral op je hoede zijn op de momenten dat je denkt dat 
de strijd gestreden is. Want niets is minder waar. De Raad 
van State is het niet eens met collega Weyts, die de school 
weigerde te erkennen. De democratische instelling beargu-
menteert ongetwijfeld waarom ze die beslissing nam, maar 
in de realiteit faalt ze erin de democratie te beschermen. 
‘You cannot judge a book by its cover’, zeggen ze. Toch lijkt 
net dat te gebeuren. Of je het nu een islamschool, het Selam 
College of Plura C noemt. De intentie blijft hetzelfde: het is 
een Erdogan-school. 

Rode loper
Het gaat hier om antiwesterse mensen die een Turkse 
islamitische republiek willen oprichten en Europese Turken 
die afwijken van hun pad wil ‘herislamiseren’. Door zich te 
richten op de allerkleinsten. Om te weten dat Milli Görüs 
een gevaar is voor de samenleving in Genk, heb ik de Staats-
veiligheid niet nodig. Je moet alleen maar googelen. De 
zoekresultaten spreken voor zich. 

Ons standpunt blijft hetzelfde: we moeten alle wettelijke 
middelen inschakelen om dit te verhinderen. Het Genkse 

stadsbestuur deed het tegenovergestelde en rolde de loper al 
uit in 2018. En zelfs vandaag nog hult de burgemeester zich 
in stilzwijgen. Maar voor mij is het niet te laat. We moeten 
blijven opkomen voor kinderen. De dag dat we dat niet meer 
doen, is de dag dat ik hier niet meer wil leven. 

De strijd gaat verder.

Nieuwjaarsreceptie in Zwartberg
Op het vliegveld van Zwartberg zetten we op 27 maart met 
onze leden het jaar in. Het zonnetje dat we erbij kregen, was 
mooi meegenomen, alle aanwezigen hartelijk welgekomen.

N-VA Genk loopt 
Hijgen en puffen maar o zo gezond! Op 8 mei namen fractielei-
der Zuhal Demir, gemeenteraadslid Geert Reyskens en jon-
gerenvoorzitter Oleg Tourchin deel aan ‘Genk Loopt’. Even het 
hoofd leegmaken en een toptijd neerzetten, dat kunnen ze.

Het Genkse stadsbestuur rolde de 
loper al uit in 2018. De burgemeester 
hult zich nog altijd in stilzwijgen.

Zuhal Demir
Fractieleider N-VA Genk,
Vlaams minister van Omgeving, 
Justitie, Toerisme en Energie 

2



Onveilige verkeerssituatie
“Leden van onze fractie deden de test: met de fiets legden we het traject Hoevezavellaan-Toren-
laan af. Het werd snel duidelijk dat dit een onveilige verkeerssituatie is (fietspad veel te dicht 
bij de drukke weg, hard rijdend verkeer, veel vrachtwagens ...). Dus vragen we nogmaals om 
een innovatieve aanpak voor de hele omgeving, een masterplan voor Zwartberg, zoals ook de 
bewoners en ondernemers daar wensen.” Chantal Coppens en Geert Reyskens

Hardere aanpak straatracers
“Onze fractie hekelt de makke houding van het stadsbestuur bij de problematiek van de straatracers op de 
Zuiderring. Begrip hebben voor de klachten van de buurtbewoners is allesbehalve een oplossing voor het patserge-
drag en de geluidsoverlast van die auto’s, motoren en quads. Daadkracht graag voor de lokale Genkenaar.” 

Laura Olaerts

OPTIMO te licht bevonden
 “’Limburgnet flatert’. Dat is de huidige evaluatie van het stadsbestuur na nieuwe vragen van onze fractie over de 
aanhoudende problemen bij het proefproject voor afval ‘OPTIMO’. We mogen dan ook hopen dat dit bestuur hard 
op de tafel klopt om de ongemakken voor de Genkenaar weg te werken en duidelijke conclusies trekt over dit proef-
project: gewogen en te licht bevonden.” 

Cindy Machiels

Tarieven in sportcentrum worden herbekeken
“Op aangeven van onze fractie gaat het stadsbestuur de nieuwe tarieven in het sportcentrum herbekijken en 
aanpassen, nu blijkt dat de individuele kost in een groepstarief (1,8 euro per deelnemer) hoger is dan het gewone 
individuele tarief (1,5 euro). Ook betreuren we de prijsverhoging voor faciliteiten in jeugdcentrum Rondpunt 26.”

Marleen Vrancken

Vreemd cadeau voor volleybalvrouwen
“De toekenning van een eenmalige topsportsubsidie aan Ladies Volley Limburg doet de wenkbrauwen fronsen. 
Er is nog geen reglement, geen financieel plan en in het bestuur zit niet één Genkenaar. Daarnaast hebben ze geen 
jeugdploegen en ligt de maatschappelijke zetel in Tongeren. Onbegrijpelijk dat de stad hier cadeaus uitdeelt, terwijl 
andere sportverenigingen met een duidelijke link met Genk deze middelen ook goed kunnen gebruiken.” 

Jan Bergmans

Extra belasting op gokkantoren
“We kunnen de weigering tot uitbating van een Ladbrokes-gokkantoor in de André Dumont-
laan enkel toejuichen, gezien de locatie in nabijheid van kwetsbare inrichtingen en een kwetsba-
re doelgroep. Maar wij moeten in Genk meer doen, en de daad bij het woord voegen, door meer 
sensibilisering rond gokverslaving.”  “Dergelijke bedrijven zorgen voor extra overlast en vaak 
menselijk leed zoals verslaving en geldproblemen. De stad kan hier een voortrekkersrol spelen 
en een extra belasting heffen kan duidelijk maken dat we hier niet mee gediend zijn. Leden uit 
de meerderheid traden dit voorstel bij. Nu de daad bij het woord.” Danny Kerkhofs en Caroline Antkowiak

Caroline vervangt Sabrina
Op de gemeenteraad van maart legde onze eigen Caroline Antkowiak de eed af als nieuw 
gemeenteraadslid. “Ik ben bijzonder blij dat ik deze kans krijg om goed te doen voor de 
Genkenaar, samen met de voltallige N-VA fractie ga ik er de rest van de legislatuur een 
serieuze lap op geven”, zegt Caroline. Zij neemt over van Sabrina Cavaliere, die wegens
 een nieuwe professionele uitdaging beide engagementen niet kon combineren. Caroline Antkowiak en Sabina Cavaliere
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Frieda Gijbels
Kamerlid

Steven Vandeput
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


