
It’s back. Wat nu?

Dacht u tot enkele jaren geleden ook 
spontaan aan de Ardennen als iemand 
‘everzwijn’ zei? Dat is niet onlogisch, 
want everzwijnen waren tot 2006 zo 
goed als uitgestorven in Vlaanderen. 
Maar nu dwalen ze in grote aantal-
len rond in onze bossen en dat is een 
goede zaak. Zij zijn het bewijs dat 
het natuurbeleid in Vlaanderen zijn 
vruchten afwerpt. Genk is daarbij 
uniek in Vlaanderen, omdat de  
groenblauwe dooradering tot diep in 
het hart van de stad reikt. De keerzijde 
is dat everzwijnen ook hun weg tot 
onze oprit hebben gevonden. Ik hoef 
u niet te vertellen dat wie everzwijnen 
als buren krijgt, daar niet blij mee is. 
Denk maar aan omgewoelde tuinen 
en vuilnis op straat. Het is daarom 

cruciaal dat we snel ingrijpen om  
de overlast voor u tot een absoluut  
minimum te beperken.

Leertraject everzwijnenbeheer

Genk is dé testcase van Vlaanderen 
en doet mee aan een leertraject van 
één jaar rond everzwijnenbeheer. 
Zo’n tweeduizend Genkenaren over 
verschillende wijken heen zijn via 
een korte enquête bevraagd over hun 
ervaringen met everzwijnen. 

Kreeg u geen brief in de bus? Dan  
kon u uw ervaringen delen op de 
meldpagina van de stad.

Het terreinwerk en onderzoek zullen 
weldra van start gaan. Het Agent-
schap voor Natuur en Bos zal nieuwe 
methoden uittesten en de inwoners 
sensibiliseren om de problematiek in 
woonwijken gerichter aan te pakken. 
De conclusies die we daaruit zullen 
trekken, worden toegepast in de rest 
van Vlaanderen.

Zuhal Demir

2.000 Genkenaren bevraagd 
over everzwijnen
Everzwijnen. Het zijn prachtige dieren, vindt u ook niet? Ze maken deel uit 
van onze Vlaamse natuur, maar veroorzaken de laatste jaren veel problemen in 
Genk. Als Vlaams minister van Omgeving en als bezorgde Genkenaar, trek ik 
mij dat aan. Om de overlast en schade in onze woonwijken te beperken, heeft 
het Agentschap voor Natuur en Bos ruim tweeduizend Genkenaren bevraagd 
naar aanleiding van een groot leertraject rond de everzwijnenproblematiek.

Beste Genkenaar

Het jaar 2023. Het weerzien met u op onze 
evenementen doet ons oprecht deugd. 
Heeft u dat ook zo gemist? Anderzijds 
maken we ons ernstige zorgen over wat 
de Vivaldi-partijen met ons allen aanrich-
ten: het gat in de begroting wordt alsmaar 
groter. Zo kan het echt niet verder. Ook 
in Genk werkt men op dezelfde manier 
met onze centen: de problemen worden 
begrotingsgewijs doorgeschoven naar de 
volgende legislatuur. 

Vanuit de oppositie merken we op iedere 
gemeenteraad hoe moeilijk het is om in het 
wankelende bastion van de meerderheid 
door te dringen. Voorstellen en kritieken 
wuift men vanuit de hoogte weg. Maar op 
straat en in gesprekken met u vernemen 
we hoe beu u dat bent. De N-VA neemt het 
oppositiewerk heel ernstig en levert iedere 
gemeenteraad vuurwerk. We hopen dat 
er iets zal veranderen in Genk en dat het 
einde van de jarenlange goednieuwsshow 
van het stadsbestuur in zicht is. Samen 
met u kijken wij uit naar het verkiezingsjaar 
2024.

Ja, u merkt het, de verkiezingscampagne 
wordt stilaan op gang getrokken. Wij willen 
u bijgevolg graag mobiliseren voor een 
nieuwe wind in Genk. Wilt u ons daarbij 
helpen? Neem contact op met ons. Toveren 
kunnen we niet, maar we kunnen wel de 
zaken in een andere richting sturen  
wanneer u ons steunt. Samen strijden we 
voor een welvarend Genk waarin iedereen 
zich thuis voelt. Strijdt u met ons mee?

Marleen Vrancken 
Voorzitter
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Wij stellen ons vragen over de komst van een nieuwe school  
in Sledderlo. Midden februari 2023 was er nog geen aanvraag  
tot erkenning van de school ingediend en toch worden er al  
leerkrachten aangeworven en kinderen aangemeld. De stad moet 
duidelijker zijn tegenover de ouders en in haar communicatie  
met de Genkenaren. Vindt u ook niet? De ouders weten  
niet of de school kan opstarten of niet. Toch wordt wel zo  
gecommuniceerd. Wat 
vindt de burgemeester 
zelf van een moslim-
school in Genk? Steunt 
de stad het initiatief? 
Burgemeester Dries 
beantwoordde die vraag 
niet en hult zich in  
stilzwijgen.

Marleen Vrancken

Samen met de buurtbewoners en ondernemers drongen 
we er bij de stad 
Genk op aan om 
haar huiswerk 
over de knip op 
de Mieënbroek-
straat opnieuw 
te maken. Het 
overleg leidde tot 
een veilig faseplan 
met in de eerste 
fase eenrichtingsverkeer in de Mieënbroekstraat in 
afwachting van de definitieve knip en van een veilige 
oplossing voor het kruispunt aan de Zuiderring. N-VA 
Genk werkt actief mee aan een verkeersveilig Genk.

Cindy Machiels
Geert Reyskens

Heeft u de gesponsorde campagnes van het stadsbestuur al gezien, waarin het zijn ‘groene’  
beleid in de kijker zet? De praktijk is lichtelijk anders. De eigen stedelijke groendienst geeft 
eerst een ongunstig advies om gezonde eiken te kappen en even later laat het schepencollege dat 
toch toe. En dat terwijl de Vlaamse Regering tienduizend hectaren extra bos wil tegen 2030. Er 
heerst in Genk pure willekeur in de vergunningen om groen te kappen. Genk blijkt de grootste 
ontbosser van heel Vlaanderen te zijn en er is niet één boom extra door de stad zelf geplant.

Sabine Hoeven

Genk heeft eindelijk een eigen subsidiereglement voor topsport-
clubs uit de hoed getoverd. Al meteen blijkt het daar zelf lustig 
tegen te zondigen. Zo heeft de stad een dubbele topsportsubsidie 
geschonken aan damesvolleybalclub LVL, die geen enkele band 
met Genk heeft. Ook zijn 
ze heel wat topsporten en 
sommige disciplines van 
de G-sporten vergeten in 
hun topsportreglement.

Geert Reyskens 
Cindy Machiels

De overname van de accommodatie van Bregel Sport door  
de stad Genk stond op de agenda. Plots heeft de stad Genk 
het licht gezien en probeert ze te redden wat er te redden  
valt om niet als gulle borgsteller door de bank aangesproken 
te worden voor alle openstaande schulden. Er zijn al jaren  
donkerrode knipperlichten in het dossier en Genk heeft  
die altijd genegeerd. Er werden borgstellingen en subsidies  
toegekend voor ongeveer twee miljoen euro in totaal.  
Voor het belastinggeld van de Genkenaar is dat een verlies  
waarvoor de financiële diensten van de stad een verplet-
terende verantwoordelijkheid dragen.

Laura Olaerts

De N-VA onderzocht het meerjarenplan van Genk grondig voor u. Het stadsbestuur neemt zijn 
verantwoordelijkheid niet en schuift zijn schulden door naar de volgende bestuursperiode.  
Zo zal het volgende bestuur nog moeilijk bijkomende leningen kunnen aangaan. Want onder 
Wim Dries (cd&v) is de schuld op lange termijn gestegen met maar liefst 22 procent. Naar  
269 miljoen euro dus. Dat is 9.800 euro per Genks gezin. We zien ook opvallende stijgingen 
voor nieuwe marketing voor de stad, het parkeerbeleid, trajectcontroles en zelfs belastingen op  
ondernemerschap. We bespraken meteen wat blijft liggen: kinderarmoede, lage zindelijkheids- 
en werkzaamheidsgraad, leegstand, dakloosheid en de problematiek van de sociale woningen. 
Het lokaal sociaal beleid laat volledig te wensen over.

Zuhal Demir

Nieuws uit de gemeenteraad

genk@n-va.be
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Ons engagement in 2022: 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.

 Het Optimo-afvalophaalsysteem van Limburg.net klinkt u 
ongetwijfeld bekend in de oren. N-VA Genk kaartte verschillende 
keren de ervaringen en terechte bezorgdheden aan over de 
uitrol ervan waarbij de stad Genk pionier wil zijn.

 De kosten voor LABIOMISTA 
liepen in 2022 zwaar uit de 
hand. Een zorgvuldig beheer van 
uw centen is nodig in deze 
moeilijke tijden.

 N-VA Genk vraagt de afschaffing van de 
belasting op economische bedrijvigheid voor 
zelfstandigen, maar de meerderheid wilde dat  
in eerste instantie niet.

 Er komt een oplossing voor de Genkse bedrijven die met twee adressen 
in de Kruispuntbank van Ondernemingen staan en onterecht twee keer de 
belasting op economische bedrijvigheid moesten betalen. 

 Het thema ‘groene omgeving’ staat iedere gemeenteraad op 
onze N-VA-agenda. Wij willen groendaken stimuleren, oude 
stortplaatsen en stadsgronden bebossen, de bomenkap stoppen, 
de speelplaatsen van scholen ontharden en vergroenen en 
duidelijkheid over het stadsbos en de communicatie daarover. 

 Hoe denkt u over het afsteken van 
vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode? 
Het heeft heel wat gevolgen voor mens 
en dier. Ook daarop wezen we het 
stadsbestuur. 

 Wilt u een betere fietsinfrastructuur en 
verkeersveiligheid? N-VA Genk wel. 
Daarom vroegen we het stadbestuur om 
een campagne die alle weggebruikers op 
hun verantwoordelijkheid wijst.  De Bosdel-site blijft een doorn in het oog. N-VA-fractie 

Genk heeft het stadsbestuur al meermaals bevraagd over 
de concrete plannen voor de herinrichting ervan.

Wilt u meer weten over een tussenkomst?

Zuhal Demir Jan Bergmans Laura Olaerts Jasper Olaerts Marleen Vrancken Geert Reyskens
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 Bijen moeten behouden blijven. N-VA Genk blijft zich daarvoor 
inzetten. We steunen ook de imkers en de initiatieven van de stad.

 De bezorgdheden op het gebied van straatracers, verkeersveiligheid en 
woonkwaliteit van de buurtbewoners brengen we tot bij het stadbestuur.

 Smeerde u zich vorige zomer in met 
zonnebrandcrème? N-VA Genk deed een 
oproep aan het stadsbestuur om u, de 
Genkenaar, via informatiecampagnes  
te stimuleren om u in te smeren bij 
zomerweer. Ook schaduwplekken in  
het stadscentrum vroegen we. 

 Hoe denkt u over de trajectcontroles? Volgens N-VA Genk 
hebben die vooral als doel het spekken van de stadskas en 
niet zozeer het verbeteren van de verkeersveiligheid.

 We lanceerden op de gemeenteraad een oproep tot het 
verbieden van kansspelinrichtingen waarvoor het stadsbestuur 
een vergunning moet geven, in kwetsbare buurten.

 We proberen het stadsbestuur te activeren in deze 
energiecrisis. Welke maatregelen worden er genomen 
om het eigen energieverbruik betaalbaar te houden en 
welk effect heeft dat op uw energiefactuur? 

 Stelt u zich vragen bij de organisatie 
van het centrale model van de 
kinderopvang in Genk? Wij wel.  
Vooral het logistieke probleem blijft 
voor veel ouders en scholen een brug 
te ver. Daarnaast worden de kosten 
van het busvervoer onbetaalbaar.

 N-VA Genk stemt tegen het 
toekennen van een topsport-
subsidie aan de damesvolleybal-
club LVL als voorafname op het 
topsportreglement dat ook al te 
wensen over laat. 

 De gemeenteraad keurde de stopzetting van het subsidiereglement 
voor de aankoop van een AED-toestel voor verenigingen goed. Daarvan 
kregen wij bijna een hartstilstand.

 Wij kaartten de verpletterende verantwoordelijkheid van het stadbestuur in het dossier van voetbalclub Bregel Sport meermaals 
aan. Door de borgstelling en talloze subsidies heeft de stad noodgedwongen de accommodatie moeten overkopen. Wist u dat ze 
alleen zo het faillissement van de club kon afwenden en niet kon aangesproken worden als borgsteller?

 Vindt u het ook zo erg dat het subsidiereglement voor 
het organiseren van bijzondere activiteiten en projecten 
voor personen met een handicap werd stopgezet? Wij wel. 

€

€

€

Wilt u meer weten over een tussenkomst? Contacteer dan gerust onze Genkse N-VA-gemeenteraadsleden

Danny Kerkhofs Stefano Ghiro Sabine Hoeven Chantal Coppens Cindy Machiels Caroline Antkowiak

www.n-va.be/genk
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We zijn blij dat we jullie zo talrijk mochten ontvangen op onze activiteiten. In 
november verwelkomden we Vlaams minister Ben Weyts voor een aperitiefgesprek 
over het onderwijs. In december gingen we de sportieve tour op met ‘Op zwier 
met Demir’ in De Maten en schonk de Genkse N-VA-fractie duizend euro aan De 
Warmste Week. Eind januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats.Was u 

erbij?

genk@n-va.be
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Dit huis-aan-huisblad is
informatief drukwerk
en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.


