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Genk: groene poort van Limburg
Sinds het begin van mijn ambtstermijn als Vlaams minister van  
Omgeving ben ik vastberaden om Vlaanderen groener te maken: 
meer natuurgebieden, bijkomende bomen en aandacht voor flora  
en fauna.

Waar beter te beginnen dan in onze eigen stad en provincie met het Nationaal 
Park Hoge Kempen? Ik ben bijzonder verheugd dat het Thorpark als nieuwe 
toegangspoort een belangrijke functie krijgt in de uitbouw van het Nationale 
Park. Op termijn tweemaal zo groot, tweemaal zo mooi en tweemaal zo sterk. 
Met het ambitieuze Masterplan 20-40 breiden we het Nationaal Park uit tot  
120 km².

Voortrekker
We beschermen onze diersoorten nog beter met nieuwe 
ecoducten of natuurbruggen. En we breiden de wandel- 
en fietsroutes uit voor bezoekers. Ik ben trots om dit mee 
vorm te geven en een voortrekkersrol te spelen voor alle 
lokale besturen. Voor meer, mooier en sterker groen in 
heel onze provincie én Vlaanderen.

Uit de gemeenteraad (p. 3)Leerlingen en ouders in beweging (p. 2)

Zuhal Demir
Vlaams minister van Omgeving

Beste Genkenaar

We zijn 2020 goed gestart met een  
recordopkomst bij onze nieuwjaars- 
receptie en opmerkelijke tussenkomsten 
in de gemeenteraad. Ons ledenaantal 
stijgt langzaam maar zeker. We laten 
ons niet doen door dit stadsbestuur.  
Zo hoort het, zoals u van ons verwacht.

Ik ben fier op onze sterke ploeg.  
Met dank aan mijn voorganger Kris  
Mercken. De N-VA neemt het oppositie-
werk ernstig en laat zich ook zien  
op tal van evenementen. Onze toekomst 
is verzekerd met de verdere uitbouw 
van Jong N-VA Genk. Zij zorgen voor 
extra dynamiek en fris enthousiasme in 
onze partij.

Vanwege het hele bestuur en al onze 
leden, aan iedere Genkenaar, onze 
beste wensen voor 2020. U zult van ons 
blijven horen.

Uitnodiging

Ronde van Vlaanderen

Zondag 5 april, vanaf 9.30 uur
Café Meng, Grotestraat 2.

Iedereen is welkom op onze Genker 
Ronde van Vlaanderen. Mét frituur 
en mét indoorfietsen voor kijkers die 
graag meetrappen. Want de Ronde,  
die is van ons.

Marleen  
Vrancken
Voorzitter  
N-VA Genk

 Het Nationaal Park Hoge Kempen wordt dubbel zo groot.
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Onze geslaagde evenementen
We bedanken alle leden, vrienden en sympathisanten 
die langskwamen op onze nieuwjaarsreceptie. Meer 
geslaagd dan ooit tevoren. Hopelijk merkte u ook 
onze valentijnsactie op bij de bibliotheek en bracht 
het Rad van Valentijn u geluk. Van harte dank aan de 
vrijwilligers die de organisatie van al die evenemen-
ten tot een waar plezier maakten. Nog van dat!

N-VA Genk brengt leerlingen én hun ouders in beweging
Op voorstel van N-VA-gemeenteraadslid Stefano Ghiro zet het stadsbestuur kinderen en ouders aan om de auto thuis te laten en 
meer te bewegen. Dat komt de veiligheid en de gezondheid ten goede.

De toenemende autodrukte in onze straten zorgt voor meer 
gevaren voor onze kinderen. Om de jeugd te motiveren met de 
fiets of te voet naar school te gaan, gebruiken ze in verschil-
lende Italiaanse steden spelen. Initiatieven zoals de ‘Piedibus’ 
of wandelbus en het fietsbeloningssysteem Buck-e verhogen de 
veiligheid in de schoolomgeving en komen ook de gezondheid 
ten goede.

“Met een spel zoals Buck-e richt de stad zich rechtstreeks tot de 
leerlingen, in de hoop dat zij hun ouders overhalen om de auto 
op stal te laten. In Bonheiden steeg zo het aantal stappende en 
fietsende leerlingen spectaculair van 12 naar 62 procent”, zegt 
Ghiro.

Fietsen belonen
Leerlingen die deelnemen, krijgen een sensor die ze bevestigen 
aan hun boekentas of fiets. Een ontvanger leest de sensor zodra 
een leerling de school binnenkomt. Een registratiesysteem houdt 
bij hoeveel digitale munten de leerlingen verzamelen. Zo zie 
je hoeveel ‘bucks’ ze spaarden. Maar ook hoeveel kilometer ze 
reden of stapten, hoeveel brandstof ze bespaarden en hoeveel 
CO2-uitstoot ze vermeden. Fietsen loont.

Lokale economie
Stefano Ghiro ziet ook mogelijkheden om de lokale economie te 
ondersteunen. Kinderen gebruiken het zakcentje bij gemeen- 
telijke activiteiten, in het zwembad, in de bibliotheek, in de  
bioscoop, op de kermis of bij lokale handelaars. De deelnemende 
handelaars krijgen een app met kassamodule waarmee de 
kinderen op vertoon van een betaalkaartje hun digitale munten 
spenderen.

Wandelbus
In sommige steden is de wandelbus al een feit. “De wandelbus 
simuleert een autobus. De kinderen wandelen samen in een 
karavaan naar school met vooraan een chauffeur of kapitein en 

achteraan een controleur. De wandelbus vertrekt bij alle weers-
omstandigheden. Alle leerlingen, de kapitein en de controleur 
dragen een fluovestje”, aldus Ghiro.

Voordelen
Het stadsbestuur bekijkt een eventuele combinatie van beide ini-
tiatieven. De voordelen zijn talrijk: minder vervuiling, minder 
CO2-uitstoot, een betere fysieke paraatheid van de kinderen en 
hun ouders en meer wisselwerking tussen leeftijdsgroepen.  
“Dit is uniek voor Vlaanderen en mogelijk een blikvanger  
voor de Stad Genk. We nemen zo onze  
voortrekkersrol op als centrumstad om er  
een even groot succes van te maken als  
in Italië”, aldus nog Ghiro.

Stefano Ghiro
Raadslid

 Een spel zoals Buck-e stimuleert leerlingen om te fietsen.  
Het komt de veiligheid en de gezondheid ten goede.
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370 euro voor Zorgranch Stappen
Het bestuur van N-VA Genk mocht voor De Warmste Week een cheque 
ter waarde van 370 euro overmaken aan de Zorgranch Stappen in 
Genk. Zij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met  
problemen of een beperking via therapie met behulp van een paard. 
Stappen staat voor Speelse Therapie Assistentie Paard Pony en Natuur. 
Een prachtig initiatief waar we graag ons steentje aan bijdragen.

 Uw steun bracht 370 euro op voor Zorgranch Stappen.Uit de 
gemeenteraad

Slimme knips
Om u en de andere bewoners van Caetsbeek beter te informeren neemt het gemeente- 
bestuur het circulatieplan terug onder de loep. Dat is het gevolg van een tussenkomst van 
Laura Olaerts op de gemeenteraad. Slimme knips beperken de mogelijke last.

Kosten LaBiomista swingen de pan uit
De kippen bij het kunstproject LaBiomista blijven steeds meer geld kosten. Jos Lantmeeters 
bond die kip terecht de bel aan. De geleverde zwarte klinkers zijn niet zo mooi? Dan bestellen 
we toch nieuwe grijze klinkers? Tegen de luttele prijs van 13.000 euro. Om maar te zwijgen 
over de andere extra kosten: 317.000 euro alleen al voor de buitenaanleg. Daarmee koopt u 
tegenwoordig al een behoorlijk huis.

Reizen op kosten van de belastingbetaler
Danny Kerkhofs vroeg zich af waarom het Genkse stadsbestuur zo nodig op reis moet naar 
Francistown, de Genkse zusterstad in Botswana. Is het niet absurd om een cheque van 
2.500 euro te gaan afgeven terwijl de reis voor de zes Genkse afgevaardigden 10.000 euro 
aan belastinggeld kost?

Help zorgverleners helpen
Zorgverleners vinden vaak moeilijk een parkeerplaats. Onze voorzitter Marleen Vrancken stelde 
daarom namens N-VA Genk voor om een parkeer- en zorgsticker in te voeren. Die zelfklevers  
zijn al in een aantal steden en gemeenten in gebruik. Daarmee geeft u als inwoner toelating aan  
zorgverleners om voor uw oprit of garage te parkeren gedurende het bezoek aan een patiënt.  
Het gemeentebestuur besliste helaas om niet in te gaan op ons voorstel.

Danny Kerkhofs
Raadslid

Jos Lantmeeters
Raadslid

Laura Olaerts
Raadslid

Marleen Vrancken
Raadslid
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De Verandering werkt 
voor Limburg

Zuhal
Demir 

Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 

Energie en Toerisme

Bert
Lambrechts 
gedeputeerde
provincie Limburg

De Limburgse steden en 
gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 172 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“

Met de N-VA …

... is het Nationaal Park 
Hoge Kempen met bijna 

7.000 hectare extra dubbel 
zo groot geworden

... vergroenen we 
schooldomeinen en 

waarborgen we de werking 
van de Parkrangers

... geniet u binnenkort 
van meer en betere fiets-

snelwegen en veilige
lokale fietsverbindingen  

... krijgt de UHasselt vier 
nieuwe opleidingen, 

investeren we 14 miljoen 
euro in het provinciaal 

onderwijs en komen er taal- 
badklassen met focus op

 Limburgse mijngemeenten 

012095


