
Beste Genkenaars,

In dit eerste voorwoord van het nieuwe 
jaar zie ik me genoodzaakt te herhalen 
wat ik vorig jaar al zei: “We kijken met 
een gemengd gevoel terug op het vorige 
jaar.” We hebben onze vleugels niet 
kunnen uitslaan zoals we dat wilden. 
Wie wel? Maar dat betekent niet dat 
we niets gerealiseerd hebben. En ook 
de activiteitenwerking hernam, zij het 
schoorvoetend.

Daarom ben ik ook hoopvol voor 2022. 
De nieuwjaarsdrink kreeg een nieuwe 
datum en zal op 27 maart plaatsvinden. 
Het is tegelijk de zwanenzang van het 
oude bestuur en de eerste activiteit van 
het nieuwe. Hopelijk bent u daar ook te 
vinden. 

Wat we niet kunnen zeggen is dat 2022 
verandering bracht bij het stadsbestuur. 
Het geknoei met het parkeerbeleid en 
de trajectcontroles, de voorliefde voor 
socialewoningbouw, de bouwwoede en 
het verdwijnen van groen ... Allemaal zijn 
ze uiteindelijk niet alleen onderwerp van 
onze tussenkomsten in de gemeenteraad, 
maar ook van opmerkelijke berichten 
in de pers. Is dat positief? Wij zijn daar 
niet zo zeker van en zullen als oppositie 
blijven wegen.

Rest ons nog te hopen en te wensen dat 
u en uw geliefden het goed stellen en 
dat we mekaar zo vlug 
mogelijk in levenden lijve 
mogen ontmoeten.

Marleen Vrancken
Voorzitter 
N-VA Genk

Geniet van het voorjaar!

samen nemen we 

een vliegen
de

start

2022

Vlieg samen met ons het nieuwe jaar in 
en klink mee op vooruitgang in 2022
Zondag 27 maart vanaf 17 uur

Limburgse Vleugels
Vliegplein 1, 3600 Genk

Gelieve voor 17 maart uw aanwezigheid te bevestigen bij ledenverantwoordelijke 
Cindy Machiels via 0484 44 18 54 of cindy.machiels@n-va.be.

N-VA Genk wil u (nog steeds)!
Op zaterdag 26 maart om 10.30 uur kiest N-VA Genk 
in de Soccer Arena een nieuw bestuur. Voelt u zich 
geroepen om mee in ons Genkse verhaal te 
stappen? Dan hebben we enkele vragen voor u. 
U woont in Genk? Top! U bent minstens drie 
maanden lid van de partij? Uitstekend! En vooral, 
u bent bereid om samen met de rest van het 
bestuur een actief engagement op te nemen en 
N-VA Genk mee uit te bouwen? Fantastisch! 

Aarzel niet om u kandidaat te stellen bij 
onze voorzitter Marleen Vrancken via 
marleen.vrancken@n-va.be.
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Over belastinggeld voor zonsopgang
Het voornemen van de Vlaamse Regering om de 
oversubsidiëring van grote zonnepanelenparken stop 
te zetten, laat duidelijk niemand onberoerd. De reacties 
in mijn mailbox gaan van ‘Viva Zuhal, de Vlaamse Robin 
Hood’ tot ‘de zottin die rechtszekerheid in Vlaanderen 
heeft afgeschaft’. En dan was er nog de journalist die er 
vooral een politiek spelletje in zag.

Allereerst de feiten: er wordt vandaag door privézonnepanelen-
installaties nog minstens 1,2 miljard geïncasseerd voor 
zonneparken die al jaren afbetaald zijn en volop renderen. 
Je kan dus perfect de vraag stellen of dit nog wel subsidies 
zijn of eerder een vorm van overheidsfinanciering, voor-
behouden voor zo’n 200 grote investeerders. Per jaar 
verdwijnt er zo veel meer dan 100 miljoen euro belasting-
geld naar installaties zonder dat daar ook maar één tegen-
prestatie tegenover staat.

Neem ik dat die investeerders kwalijk? Nee, je zou wel zot 
zijn om niet in te tekenen op een subsidieregeling die een 
jackpot is. Hier is door de politiek, waar ik deel van uitmaak, 
geen kemel maar een kudde kemels geschoten. Hoe goed 
bedoeld ook. Maar als er wettelijke gronden zijn om die foute 
keuze uit het verleden te corrigeren, dan ben je als politicus 
onverantwoordelijk als je dat niet doet. Van contractbreuk 
is geen sprake. Er zijn geen contracten. Het gaat om 
belastinggeld dat zoveel beter besteed kan worden. 
Aan de energiefactuur van u en mij bijvoorbeeld.

En die wettelijke gronden? Die zijn er. Er 
loopt een duidelijke scheidingslijn tussen 
subsidies en ongewenste overheidssteun. 
Wat we vandaag met z’n allen betalen, 
is een belasting omdat de zon opkomt. 
Zelfs voor een land als het onze is dat er 
zwaar over.

N-VA Genk 
in het 

straatbeeld

Olé(g), een nieuwe voorzitter bij Jong N-VA
Oleg Tourchin, verpleegkundige en 
student gerontologie aan de VUB, is de 
nieuwe voorzitter van Jong N-VA Genk. 

“Mensen die mij kennen, zeggen vaak 
dat ik warm en spraakzaam ben. Praten 
werkt echt! Dit moet het uitgangspunt 
zijn voor elk probleem in onze stad en 
samenleving. Uiteindelijk is het simpel: 
door in dialoog te gaan met elkaar kom 
je tot oplossingen”, weet Oleg. 

Kom erbij
“Politiek, ook de lokale, is voor velen iets 
waar ze niet van wakker liggen. Onze 
jongeren zijn dé toekomst en moeten 
gehoord worden. Daarom deze warme 
oproep: kom erbij voor een babbel en 
ideeën!”

Interesse? Iedereen welkom van 
17 tot 30 jaar. Neem contact op via 
oleg.tourchin@n-va.be.

Oleg Tourchin volgde 
Laura Olaerts op als voor-
zitter van Jong N-VA Genk.

genk@n-va.be
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Ons engagement in 2021: een overzicht

Wat doet N-VA Genk voor u? Veel van onze inspanningen halen de kranten niet. Maar dat is bijzaak. We werken in de eerste 
plaats voor u, de Genkenaar. Hieronder een uitgebreide greep uit talloze voorstellen, tussenkomsten en aanklachten. Een hele 
boterham. Wilt u meer weten over een tussenkomst? Contacteer dan gerust onze gemeenteraadsleden.

We zijn blij dat het stadsbestuur ons gevolgd is in ons 
voorstel voor een puntensysteem voor jonge kinderen 
die met de fi ets of te voet naar school gaan. Spijtig 
genoeg gaat de uitwerking niet ver genoeg.

Het stadsbestuur kondigde de groene metamorfose van 
het stadscentrum aan. Driemaal raden waar het zijn 
inspiratie haalde … Fijn dat ons verkiezingsprogramma
uit 2018 alsnog kan dienen, zij het zoveel jaren later. 

N-VA Genk blijft zich hevig 
verzetten tegen de komst van 
extra grootwarenhuizen op 
de al verzadigde Hasseltweg.
Een mobiliteitsoplossing is 
nodig, geen extra knoop voor 
de buurtbewoners.

N-VA Genk bracht aan het 
licht dat het stadsbestuur de 
spelregels bij de verkoop 
van gronden en panden naar 
believen aanpast. Met malafi de 
makelaars op de koop toe.

Financiële problemen bij 
voetbalclub Bregel werden 
duchtig aan de kaak gesteld, 
net als de nieuwe borgstelling 
van de stad. Een externe 
audit werd gevraagd en 
geweigerd. Het stadsbestuur 
graaft liever eigen putten. 

Onze fractie stuurt er 
steeds op aan om 
gebruik te maken van 
de beschikbare 
subsidies in Vlaanderen 
voor onder meer 
fi etsinfrastructuur en 
veiligheid, natuur en 
onderwijsinfrastructuur.

Onze oproep aan het stadsbestuur om huwelijken
voor Genkenaren te organiseren in openlucht kreeg 
een njet: het regent te veel, aldus de schepen.  Bewoners vinden bij ons wel 

gehoor voor hun buurtproblemen. 
N-VA Genk kaart die zorgen dan ook 
aan in de gemeenteraad.

Zwerfvuil blijft een 
enorm pijnpunt. Dankzij onze 
regelmatige tussenkomsten 
verdween de aanpak ervan 
niet van het toneel.

 We doen een steeds wederkerende oproep 
om de buurtbewoners tijdig te informeren
en te betrekken bij werken in hun wijk.

 Het stadsbestuur ging niet mee in 
onze vraag om de desastreus verlopen 
inschrijvingen voor sportkampen 
opnieuw te doen. De fouten moeten uit 
het systeem, iedereen een gelijke kans.

 De jeugdwerking van GIGOS werd onder de loep 
genomen. GIGOS zet onder meer in op Nederlandse 
taalvaardigheid, maar voor medewerkers is een 
goede kennis van het Nederlands geen vereiste. Het 
woord ‘Nederlands’ komt nergens in de missievisie 
voor. Worden de subsidies wel goed besteed?

 N-VA Genk ijverde met 
succes voor de verderzetting 
van zomerscholen om de 
leer- en taalachterstand bij 
leerlingen tegen te gaan. 

 Er wordt eindelijk vaart gezet 
achter de verhuis van het 
dierenasiel. We houden die 
met argusogen in de gaten. 

 Buurtbewoners van Nomadland
contacteerden ons over licht- en 
geluidshinder. Resultaat na ons 
ingrijpen: nieuw overleg en een 
aanpassing van het huishoudelijk 
reglement van Nomadland.

De zelfverklaarde ‘groenste centrumstad 
van Vlaanderen’ blijft bomen kappen. Onze 
fractie nam elke kap onder de loep. Vragen 
voor meer groen worden afgewezen.

Dankzij de tussenkomst van N-VA 
Genk werden er naar aanleiding van 
de werken in Heideblook extra 
infovergaderingen gehouden. 
Buurtbewoners op de eerste plaats!

www.n-va.be/genk
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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