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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Maak kennis met uw Genkse N-VA-kandidaten  

Wegkijken van de uitdagingen in onze stad en van de signalen van de Genkenaar. Het lijkt wel het 
motto van de CD&V in Genk. Ondanks uw grote steun voor de N-VA op 14 oktober, besloot de 
burgemeester om het signaal van 28 procent van de Genkenaren naast zich neer te leggen. De vraag 
is dus of de N-VA na de verkiezingen van 26 mei op Vlaams en federaal niveau ook aan de kant 
geschoven wordt. U heeft de sleutel alvast in handen. 

N-VA is enige garantie voor verderzetten  
hervormingsbeleid 

“Daarom ga ik als Limburgse lijsttrekker voor de federale 
verkiezingen, gesteund door drie sterke Genkse kandidaten, 
keihard werken om het Genkse scenario op nationaal niveau 
te voorkomen. Want alleen met de N-VA in de regeringen 
krijgt u een beleid dat niet wegkijkt, maar uitdagingen durft 
benoemen en effectief aanpakt”, zegt Zuhal Demir.

“De N-VA maakte de afgelopen jaren het verschil. Er 
kwamen honderdduizenden jobs bij, de werkloosheidsgraad 
was nooit zo laag en het aantal openstaande vacatures piekte. 
Daarnaast zorgden we er met de taxshift voor dat werkenden 
netto meer overhouden aan het einde van de maand. Ook 
investeerden we na jaren van verwaarlozing door vorige 
regeringen fors in de veiligheidsdepartementen. Theo 
Francken zorgde dan weer voor een streng, maar rechtvaardig 
asiel- en migratiebeleid. De N-VA is de enige garantie voor het 
verderzetten van de hervormingsagenda van de afgelopen 
jaren. De N-VA is de enige dam tegen hen die nu al staan te 
popelen alle hervormingen terug te draaien. De factuur is voor 
de volgende generaties”, vervolgt Zuhal Demir.

U heeft sleutel in handen: verder hervormen of  
hervormingen terugdraaien

“De eerste gemeenteraden van de nieuwe bestuursperiode in 
Genk maakten veel duidelijk”, aldus Zuhal Demir. “Tot mijn 
grote verbazing kondigde de burgemeester in januari aan dat 
belastingverhogingen voor de Genkenaar niet uitgesloten zijn. 
Hij wil daar echter pas zekerheid over geven na de verkiezingen 
op 26 mei. Nogal doorzichtig.

Na de verkiezingen van 14 oktober kon de burgemeester niet 
snel genoeg een deal met de socialisten sluiten. Als de CD&V 
dat voorbeeld volgt door federaal de PS aan boord te halen, 
zal ook de Genkenaar dat merken in zijn portefeuille.

Met of zonder de N-VA. Dat was de inzet van de gemeente-
raadsverkiezingen op 14 oktober en dat zal ook de inzet zijn 
van de nationale verkiezingen op 26 mei. In oktober werd de 
N-VA alvast aan de kant geschoven. Uw stem bepaalt of dat 
na mei ook op Vlaams en federaal niveau gebeurt. U heeft de 
sleutel in handen: verder hervormen mét de N-VA of 
hervormingen terugdraaien zónder de N-VA. Ik heb het 
volste vertrouwen dat u de N-VA zal steunen om dat tweede 
scenario te voorkomen”, besluit Zuhal Demir. 

Zuhal Demir
Lijsttrekker Kamer van Volksvertegenwoordigers
Fractievoorzitter

U heeft de sleutel in handen: verder  
hervormen mét de N-VA of hervormingen 
terugdraaien zónder de N-VA.



Wat verandert er? 
Tot voor kort moesten loketbedienden 
van de stad een neutraal voorkomen 
hebben. Dat wil zeggen dat ze geen 
uitingen mogen dragen van hun 
persoonlijke politieke, sportieve, 
ideologische … voorkeur. Ook 
religieuze symbolen mogen niet. 
Die voorschriften veranderen nu. 
Ambtenaren moeten nog steeds een 
neutraal voorkomen hebben, behalve 
als het gaat om religieuze symbolen. 
“Alsof je in neutraliteit uitzonderingen 
kan inbouwen. Dat is net zo absurd als 
een beetje zwanger zijn”, zegt fractie-
voorzitter Zuhal Demir. 

Meerderheid keert haar kar
“Dat de aanpassing van de neutraliteits-
voorschriften niet ingegeven is door 
een oprechte overtuiging, bewijst 
CD&V zelf. Het is een zoveelste 
electorale knieval, want in 2006 was 
de partij nog overtuigd voorstander 
van de neutraliteitvoorschriften”, 
reageert Zuhal Demir verbaasd. 
“Wat in 2006 een garantie was op een 
neutrale dienstverlening voor de 
toekomst, lijkt vandaag pasmunt voor 
de parlementsverkiezingen op 26 mei.”

Integratie en samenleven krijgen 
opnieuw knauw 
“Groepen zoals de Grijze Wolven 
en Milli Görüş, die integratie willen 

tegengaan en zelfs omkeren, worden 
zo op hun wenken bediend. In andere 
landen en steden doet men er alles aan 
om die groepen buitenspel te zetten. 
In Genk krijgen ze een rode loper 
uitgerold”, vervolgt Zuhal Demir. 
“Zulke groepen eisen het recht op om 
volledig volgens eigen inzichten hun 
gemeenschap vorm te geven, los van 
bijvoorbeeld de gelijkheid tussen man 
en vrouw. Die groepen moet je geen 
ruimte geven. Maar in Genk vinden 
ze in het stadsbestuur schijnbaar een 
bondgenoot.” 

Nefast voor vrouwenemancipatie 
“Het effect laat zich voelen in de 
allochtone gemeenschap. Vandaag 
is het voor meisjes veel moeilijker 
om zich te emanciperen dan twintig 
jaar geleden. Vandaag is torenhoge 
allochtone werkloosheid normaal. 
Vandaag is een Koranschool belangrij-
ker dan leeftijdsgenootjes leren kennen. 
Het stadsbestuur zal zijn keuzes op 
een dag moeten uitleggen aan een 
hele generatie meisjes die daarvan de 
dupe dreigt te worden. Als we niet snel 
de redelijkheid terugvinden en onze 
waarden en normen hoger inschatten 
dan dergelijk politiek opportunisme, 
drijft Genk steeds verder af”, besluit 
Zuhal Demir.
  

genk@n-va.be

Meerderheid laat neutraliteitsvoorschriften 
loketbedienden los
2019 is nog maar enkele maanden onderweg. Toch is de CD&V-meerderheid 
al toe aan haar tweede knieval voor de conservatieve religieuze krachten in 
onze stad. Eerder dit jaar liet de burgemeester optekenen dat het boerkini-
verbod in de stedelijke zwembaden wordt heroverwogen,. En nauwelijks  
een maand later gingen de neutraliteitvoorschriften voor loketbedienden 
van de stad op de schop. Voor N-VA Genk is de maat meer dan vol.  
Onze fundamentele waarden en normen zijn te belangrijk om te grabbel  
te gooien voor politiek opportunisme.

Zuhal Demir
Fractievoorzitter
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Gaat u meer  
belasting betalen?
De stadsvlucht van vooral belasting betalende 
tweeverdieners duurt voort. Gaat Genk om z’n 
stijgende kosten en prestigieuze projecten te 
financieren de eigen belastingen verhogen? 

De meerderheid kon of wilde er  
niet op antwoorden. U zal pas  
na de verkiezingen van 26 mei  
vernemen of uw belastingen  
omhoog gaan. 

Jos Lantmeeters
Gemeenteraadslid

Harder optreden tegen valse 
parkeerkaarten voor personen 
met handicap
Waarom aarzelt Genk zo lang om stads- en parkeerwachten,  
GAS-ambtenaren en de politie de app te laten gebruiken die  
frauduleuze parkeerkaarten voor personen met een  
handicap dadelijk herkent? 

In Antwerpen is dat systeem een groot succes.  
Ook in Genk zijn veel valse kaarten in omloop.  
Om dat misbruik tegen te gaan, maakt Genk  
parkeerplaatsen voor personen met een handicap  
betalend. Dat is voor ons onaanvaardbaar. 

Marleen Vrancken
Gemeenteraadslid

Uw Genkse N-VA-kandidaten op 26 mei
Op 26 mei trekt u naar de stembus om uw vertegenwoordigers in het Vlaamse, federale en Europese parlement te 
kiezen. Vanuit Genk zijn Zuhal Demir, Jos Lantmeeters, Laura Olaerts en Stefano Ghiro uw N-VA-kandidaten. 

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Vlaams Parlement

Zuhal Demir
Lijsttrekker

Stefano Ghiro
6de opvolger

Laura Olaerts
Plaats 15

Jos Lantmeeters
Plaats 3 
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang. 
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen, 
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.

Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die 
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij. 

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar 
de verkiezingen van 26 mei. Ook in Limburg. 

n-va.be/verkiezingen

Steven 
VANDEPUT
Hasselt

Voormalig minister, 
Kamerlid en burgemeester

Lijsttrekker
Vlaams Parlement

Wouter  
RASKIN
Bilzen 

Voormalig Kamerlid 

2de plaats
Kamer

Zuhal
DEMIR
Genk

Voormalig staatssecretaris, 
Kamerlid 

Lijsttrekker
Kamer

Karolien 
GROSEMANS
Herk-de-Stad

Kamerlid

2de plaats
Vlaams Parlement

Geert 
BOURGEOIS

Vlaams minister-president

Lijsttrekker
Europa


