‘Nog even volhouden.
Samen komen we erdoor!’
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Beste Genkenaar,
2020 was een moeilijk jaar. We kijken
er met een gemengd gevoel op terug.
Weemoedig, omdat het niet was wat we
ervan hadden verwacht, maar ook trots en
gemotiveerd door de getoonde veerkracht
van jong en oud. Daarom hou ik het positief
en heb ik het over wat we wél konden
verwezenlijken.
Maar niet zonder onze spijt te uiten over het
afscheid dat we moesten nemen van dierbaren. Daarnaast zagen we ook trekpaarden vertrekken, zoals Jos Lantmeeters of
Kris Mercken, die elders taken te vervullen
kregen. We verwelkomen echter ook van
harte veel nieuwe leden en bestuursleden,
en nieuwe mandatarissen in gemeenteraad
of commissies.
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Moeilijk gaat ook
Moeilijk gaat ook. We hebben hard verder gewerkt, op het podium en achter de
schermen. We zagen mekaar fysiek voor het
laatst op onze zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie van begin 2020. Daarna moest u
het stellen met affiches langs de weg, onze
Facebookpagina en dit huis-aan-huisblad.
En we haalden wel eens de krant met tussenkomsten op de gemeenteraad.
We dachten ook aan u bij onze Valentijnsactie, op Moederdag (ook in de rusthuizen), op Vaderdag (ook in de instellingen
voor personen met een handicap). Voor
de Warmste Week doneerden heel wat
N-VA’ers bloed of plasma. Jong N-VA kon
nog op de coronavalreep een geslaagde
quiz organiseren en groeide daarna in ledenaantal. Afstandsonderwijs, examens en
corona hielden de jongeren in hun kot.

In de gemeenteraad is de N-VA onverbeterlijk aan het woord. Om zaken aan te klagen,
problemen aan te kaarten, onze instemming
te betuigen wanneer we iets goed vinden of
om ideeën tot verbetering te leveren. In dit
blaadje willen we u tonen wat we voor u het
afgelopen jaar hebben betekend.
Dat is dan ook ons voornemen voor 2021:
wij zullen dat naar beste vermogen blijven
doen. We wensen iedereen van harte een
goede gezondheid toe, met
veel lichtpuntjes. Dank aan
iedereen die ons steunt en
bijstaat. Welkom, al wie zich
wil aansluiten. U vindt bij
ons een hechte groep
en goede vrienden.
Marleen Vrancken,
voorzitter N-VA Genk

Groen eerbetoon aan de helden van de koolmijn
“In de jaren 50 en de jaren nadien riskeerden mannen, vaak gastarbeiders, elke dag
opnieuw hun leven in de Limburgse koolmijnen, op zoek naar ‘het zwarte goud’.
Mijn papa was een van die helden van de koolmijn. Eigenhandig zorgden ze ervoor
dat de andere Vlamingen er thuis warmpjes bijzaten.
Als je vandaag door Limburg rijdt, zie je her en der nog grootse installaties die de herinnering aan het mijnverleden en zijn helden levendig houden. Als mijnwerkersdochter
én als minister van Natuur draag ik graag mijn steentje bij zodat de talloze verhalen
over het leven ondergronds ook in de toekomst blijven verteld worden.
In de schaduw van de verdwenen steenkoolmijn van Zwartberg plantten we, heel
toepasselijk, het mijnwerkersbos. Uitgestrekt over het grondgebied van Genk,
Houthalen-Helchteren en Oudsbergen. Ik koester de hoop dat met het groeien van
de bomen ook de verhalen van vroeger aan kracht zullen winnen.
Een passend eerbetoon aan de helden van de koolmijn, een warme
hulde aan alle papa’s en opa’s van mijnwerkerskinderen in Limburg.”

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op xx februari.

Ons engagement in 2020: een overzicht
Wat doet N-VA Genk voor u? Veel van onze inspanningen halen de kranten niet. Maar daarvoor doen we het niet. We werken in
de eerste plaats voor de Genkenaar. Hieronder een uitgebreide greep uit talloze tussenkomsten, schriftelijke vragen, resoluties,
voorstellen en aanklachten. Een hele boterham. Wilt u meer weten over een tussenkomst, contacteer dan gerust onze gemeenteraadsleden.
Na verscheidene dubieuze zaakjes,
waaronder de veroordeling van Ali Çaglar,
werd op onze vraag een deontologische
commissie opgericht.

Mede dankzij N-VA Genk werd het desastreuze nieuwe parkeerbeleid
bijgestuurd. Wij blijven kritisch voor de pijnpunten. Het stadsbestuur
verwierp ons verzoek om een terugbetaling van de boetes.

Na onze tussenkomst en een jaar
wachten kunnen nu ook mensen
met een visuele handicap taxicheques gebruiken.

N-VA Genk bracht de
nood aan een degelijk
en uitvoerig drugsbeleidsplan naar boven.

Energieverspilling door brandende straatverlichting
overdag en zwerfvuil blijven grote pijnpunten. Dankzij
onze tussenkomsten verdwijnen die niet onder de radar.

Ook mede dankzij uw
N-VA Genk-fractie kwam er
geen islamschool in Genk.

Corona-hulpmaatregelen voor
kmo’s en zelfstandigen kwamen
er op voorzet van N-VA Genk

De leefmilieuraad voor
Genk-Zuid wordt heropgericht,
voor een constante monitoring
van de lucht -en milieukwaliteit.

We signaliseerden onveilige
verkeerssituaties zoals de
spoorbrug Slagmolenweg, de
oversteekplaats en de brug in de
Bochtlaan, met succes!

We blijven vragen
stellen bij de
organisatie en
toegekende subsidies
van de kinderopvang
in Genk.
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Een nieuwe raadszaal van 1,5 miljoen euro is
voor N-VA Genk absoluut geen prioriteit. Er mag
zorgvuldiger omgesprongen worden met uw centen
in deze moeilijke tijden.

De bodemloze putten van
prestigeprojecten zoals Nomadland
en La Biomista hebben een enorme
financiële impact op de stad. N-VA
Genk toonde de excessen aan en blijft
vragen stellen over de huidige slechte
financiële situatie van de stad.

We kaartten het gebrekkige
onderhoud van verscheidene
fiets -en voetpaden aan, met
verbetering tot gevolg.

Onze fractie bracht belangenvermenging
van schepen Dhoore aan het licht in een
ruimtelijk dossier. Het bestuur ging hier veel
te licht mee om.

Na talloze jaren aandringen door N-VA Genk
wijzigde eindelijk de plaats van het bushokje
bij dokter Giribuola in de Stalenstraat en werd
de situatie een pak veiliger.

Het stadsbestuur werd op de rooster
gelegd voor grote problemen bij de
mondmaskerbedeling. De burgemeester
zijn antwoord hield kop noch staart.

De gebruiksvriendelijkheid van het
stedelijke zwembad verbeterde drastisch
dankzij aansturing van N-VA Genk en
opmerkingen van sportende Genkenaren.

Door middel van moderne voorstellen zoals
Buck-e en Piedibus willen we de (jonge)
Genkenaar meer laten bewegen en tegelijkertijd
de mobiliteit in schoolomgevingen bevorderen.

De wijk Caetsbeek wordt beter
betrokken bij het wijkcirculatieplan.

We dienden een resolutie in voor
de vrijstelling van onroerende
voorheffing voor toeristische
accommodaties die lijden onder de
coronamaatregelen.

Het aankaarten van illegale
boskappingen bij een voetbalclub
zorgde voor een terechte veroordeling, herstel van de gedane
schade en boetes.

Warmste Week: bloed geven doet leven!
We staken letterlijk de handen (en armen) uit de mouwen voor De Warmste Week. Net zoals alle andere
N-VA-afdelingen gingen we massaal bloed geven bij het Rode Kruis voor de Warmste Week. Onze eigen
Danny Kerkhofs is al jaar en dag vrijwilliger bij het donorcentrum, hij was erg blij met de opkomst. Want
bloed geven doet leven!

Nieuwjaarsreceptie: gezellig op afstand
Door corona en uit respect voor ons aller veiligheid hielden we dit jaar een nieuwjaarsreceptie op afstand. In december belden we
onze leden al eens op met de vraag hoe het met hen ging. N-VA’ers blijken weinig problemen te hebben met de gevraagde discipline
en zien geen reden tot klagen. Maar ze waren wel blij ons te horen. Begin januari maakten vrijwilligers een zakje met lekkers gereed
en op een week tijd brachten ze het tot bij de leden. Zo konden zij klinken op ons aller gezondheid en op een beter 2021.
We missen jullie!

Valentijnsactie
Geen draaiend Valentijnsrad dit jaar,
maar een ludieke knutselactie met
N-VA-hartjes. Deze deelnemers
maken alvast kans op een ontbijt
aan huis!
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Vlaamse Regering voert strijd
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardigheid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

“Een sociale woning moet
terechtkomen bij wie ze echt
nodig heeft. Dat is een zaak
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onderzoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland.
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terugbetalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.
Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buitenland of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt
aan de sluiting van alle kerncentrales.
1 Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er
nog lang niet.
2 Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de
volgende jaren.
3 Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal.
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan.
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“ De kernuitstap schiet tekort
op het vlak van zekerheid,
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”
Bert Wollants
Kamerlid

