
28 hectare bomen kappen in 
natuurgebied De Maten?
Zowat de halve provincie Limburg, inclusief Zuhal Demir, verslikte zich in de ko�  e 
bij het lezen van de krant een tijdje terug. Natuurpunt zou maar liefst 28 hectare van 
de 100 hectare bos willen kappen in natuurgebied De Maten in Genk. Dat zou het 
gevolg zijn van een nieuw natuurbeheerplan. “Ik zal als bevoegd minister dat plan in 
z’n huidige vorm alvast niet goedkeuren”, aldus een strijdvaardige Zuhal Demir.

De Maten is voor mij als minister, maar 
bij uitbreiding voor alle Genkenaren, een 
bijzonder belangrijk gebied. Ik betreur 
dan ook ten zeerste dat zo’n ingrijpend 
idee gelanceerd wordt, zonder de nodige 
goedkeuringen. Het spreekt voor zich dat 
we daarover de puntjes op de i moesten 
zetten.

Voorbarig en weinig draagvlak
Er is op dit moment geen enkel natuur-
beheerplan voor natuurreservaat De 
Maten goedgekeurd, ook niet voor het 
ontwerp van het plan dat is uitgewerkt 
door Natuurpunt. De plannen voor De 
Maten lijken me weinig draagvlak te heb-
ben en zijn dus erg voorbarig. Het is wat 
mij betreft alvast uitgesloten dat dergelijk 
groot gebied zou worden gekapt, zeker 
wanneer dat niet gepaard gaat met een 
compensatie.

Omdat ik me daarbij zoals vele Limbur-
gers vragen stel, start ik zelf een overleg 
met Natuurpunt om dit uit te klaren. Tot 
dan zal ik ook geen beheerplan goedkeu-
ren.

Gevoelig
Natuurlijk is het niet zo dat er nooit een 
boom gekapt kan worden. Ik besef dat 
het erg gevoelig ligt en soms moeilijk uit 
te leggen valt als bomen plaats moeten 
 maken voor andere waardevolle natuur-
soorten. Toch is dat soms nodig, bijvoor-

beeld om heidegebieden te realiseren of 
de droogte aan te pakken in het kader van 
de Blue Deal. Ons Nationaal Park Hoge 
Kempen is een goed voorbeeld van hoe 
dat op termijn de biodiversiteit ten goede 
komt. Belangrijk is dat dit wetenschappe-
lijk onderbouwd en voldoende gefaseerd 
is, tot een minimum beperkt blijft én 
goed uitgelegd wordt aan de mensen.

Omdat er nog geen ontwerpbeheerplan 
werd ingediend voor De Maten, kan ik 
op dit moment niet oordelen of aan al die 
voorwaarden voldaan is. Hoe dan ook 
zal ik er nooit mee akkoord gaan dat er 
beheerplannen worden goedgekeurd die 
onverdedigbaar zijn.

Beste Genkenaars,

Het is geen nieuws meer dat we in moei-
lijke omstandigheden leven. We worden 
steeds beter in digitaal vergaderen maar 
we misten oprecht het directe contact, de 
onbekommerde babbel en de bevlogen 
discussie, ook met onze achterban en 
concurrenten. Er is echter licht aan het 
einde van de tunnel. Dat einde is nu echt 
in zicht. 

Intussen blijven we de kuitenbijters van 
het stadsbestuur. Verscheidene van onze 
punten raakten gevoelige snaren in en 
buiten de media. Daarover later meer. 
Verderop in dit blad leest u ook onze kri-
tiek op het werk van het afgelopen jaar, 
vervat in de zogenaamde jaarrekening. 
Conclusie: er is nog heel veel werk aan 
de winkel. 

De horeca en Genkse middenstand 
hebben uw hulp en steun nodig. Geniet, 
nu het opnieuw kan, met volle teugen en 
met gezond verstand. We hef-
fen graag binnenkort samen 
met u het glas.

Marleen Vrancken, 
voorzitter 
N-VA Genk

genk@n-va.be

www.n-va.be/genk

N-VA Genk

Volg ons op sociale media!

Wij wensen jullie een 
fantastische zomer en 
een heel fi jne vakantie!
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Jaarrekening 2020: zoete broodjes bakken
De jaarrekening is traditioneel een terugblik van het stadsbestuur op het voorbije jaar. Toegegeven, een speciaal jaar met een 
teisterende coronapandemie in heel Vlaanderen. Uitzonderlijke omstandigheden op zijn minst. Maar de mate waarin het 
stadsbestuur zich daarachter verbergt, is erg zuur voor alle hardwerkende mensen die ook in deze speciale tijden het beste van 
zichzelf hebben getoond. Niet het minst bij het stadspersoneel en in de zorgsector. Dus, beste stadsbestuur: verkopen is één ding, 
maar wat ligt er nu echt in de toonbank? 

Strijd tegen kansarmoede blijft 
eerder dode letter
De strijd aangaan met de enorme kans-
armoede in Genk. Dat was hét speer-
punt van dit bestuur. Volgens het jaar-
verslag loopt die doelstelling prima: de 
kansarmoede in Genk daalt. Wij stellen 
ons de vraag hoe je zo’n resultaat kunt 
claimen als de belangrijkste actie punten 
niet zijn behaald of zelfs niet eens zijn 
opgestart? Het plan was om in 2021 een 
visie en strategie te ontwikkelen. Wat is 
er dan gebeurd in 2019 en 2020? Of in 
de vorige legislatuur? Ook de armoede-
toets is nog dode letter. Daarmee pakte 
de nieuwe bestuursploeg in 2019 uit als 
de vernieuwing in het beleid. Voorlopig 
onvindbaar. 

Zwerfvuil en drugs
Dat Genk vuil is en met een grote drug-
problematiek kampt, is geen nieuws. Op 
die nagel kloppen we al even. We zijn 
dan ook benieuwd naar de  maandelijkse 
metingen van de camera’s die op 30 
plaatsen in Genk staan. Want de Genke-
naar ergert zich terecht steeds meer aan 
het rondslingerende zwerfvuil. 

In het actieplan van de jaarrekening 
wordt ook gesproken van een lokaal 
integraal drugbeleid. Opnieuw, of wat 
dacht u, uitgesteld door corona. Tot nu 
toe zijn er slechts twee vergaderingen 
ter zake geweest. Dat ligt niet aan de 
pandemie, wel aan een gebrek aan goed, 
daadkrachtig bestuur. Druggebruik 
aanpakken is trouwens ook werken aan 
armoedebestrijding en talentontwikke-
ling.

Stadsvlucht blijft aanhouden
Volgens een studie van de Vlaamse 
overheid en de stad Genk zelf (‘Gaan 
wonen bij de buren’) is er een grote 
stadsvlucht. Jonge tweeverdieners ver-
huizen naar de buurgemeentes omdat 
Genk geen antwoord kan geven op hun 
vragen. Wij blijven vragende partij om 
meer in te zetten op grondgebonden 
woningen in plaast van hoogbouw. Dit 
bestuur doet echter het tegenovergestel-
de. Het lijkt wel dat het Genkse woon-
beleid volledig in handen ligt van de 
sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw 
Dak. Er wordt weinig of niets gedaan 
met het advies van deze studie. Niet de 
eerste gemiste kans.

Strijd tegen leegstand loont
Het is goed dat het stadsbestuur 
leegstaande woningen opspoort en de 
eigenaars aanmoedigt om er iets mee te 
doen, zodat deze woningen niet verloe-
deren. Wij zijn ook blij dat het stadsbe-
stuur actief aan de slag gaat om de staat 
van de  Genkse woningen te verbeteren 
op het vlak van energie, dankzij de 
middelen die de hogere overheden aan-
reiken, onder andere door onze eigen 
minister Zuhal Demir. Dat is helaas 
echter de enige positieve groene noot. 

16 hectare bos verdwenen
16 hectare, zoveel bos verdween er 
tussen 1 januari 2020 en maart 2021 in 
Genk. Voor een stadsbestuur dat zelfs 
met promocampagnes dweept met een 
groen Genk is dit onbegrijpelijk. Aange-
naam wonen in Genk is ook ruimte voor 
groen. Die ruimte is blijkbaar beperkt, 

volgens het stadsbestuur.

Zuurstof voor ondernemers?
Het zullen de Genkse bedrijven en 
middenstand zijn die onze stad uit de 
nasleep van deze coronacrisis moeten 
halen. De N-VA hoopt dat de stad hen 
dan ook de nodige zuurstof zal geven 
om ons allemaal uit deze crisis te halen 
en hen niet de das gaat omdoen met alle 
extra belastingen die aan het begin van 
deze bestuursperiode zijn ingevoerd.

Communicatieve knoeiboel
En dan het stokpaardje van onze burge-
meester, de ‘plaatselijke specialiteit’ zo 
u wil: Genk communicatief in de verf 
zetten voor haar bewoners en erbuiten. 
Het informeren van de Genkenaren 
ziet het bestuur als een behaald resul-
taat.  Iedereen herinnert zich nog de 
knoeiboel bij de communicatie van het 
nieuwe parkeerbeleid, het afvalbeleid 
en de werking van de containerparken. 
Herinnert u zich nog de zouvaatjes die 
we tijdens de verkiezingscampagne 
verdeelden? We hebben er nog heel wat 
in voorraad: we zijn altijd bereid om wat 
meer smaak aan de ‘plaatselijke speciali-
teit’ te geven. 

De Genkse jaarrekening: steevast wor-
den er zoete broodjes in gebakken. Mooi 
om naar te kijken maar erg vaak met 
een wrange nasmaak. Misschien is het 
tijd voor de plaatselijke bakkerij om zich 
eens duchtig bij te scholen? 

Marleen Vrancken: 
‘Hoe kan je doelstellingen 
halen als zelfs de 
actiepunten niet eens 
zijn opgestart?’

Jasper Olaerts: 
‘Het stadsbestuur 
beschouwt de doelstelling 
om de Genkenaren goed te 
informeren als behaald. We 
herinneren hen graag aan 
de communicatie rond het 
desastreuze parkeerbeleid.’

Geert Reyskens: 
‘Slechts twee vergaderingen 
voor het integraal drug-
beleidsplan. Dat ligt niet 
aan de pandemie maar 
aan een gebrek aan goed, 
daadkrachtig bestuur.’

genk@n-va.be
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Naar jaarlijkse gewoonte zetten 
we onze moeders, echtgenotes, … 
op Moederdag in de bloemetjes. 
Voor alles wat ze voor ons doen en 
betekenen. Van harte. 

“Basisbereikbaarheid geldt voor iedereen, jong en oud, onder alle omstandigheden, met of zonder handicap. 
Op initiatief van N-VA Genk tekent de stad in op het Masterplan Toegankelijkheid, met ambitieuze maar haalbare doel-
stellingen voor het toegankelijk maken van haltes van openbaar vervoer. Unaniem goedgekeurd, een pluim voor onze 
fractie.” - Cindy Machiels (cindy.machiels@n-va.be)

“Sinds 2019 hameren we op het zwerfvuilprobleem en de drugproblematiek bij de terreinen van KRC Genk Ladies 
in Zwartberg. Die zijn nog steeds niet verbeterd, integendeel. De beloofde camera bleek van tijdelijke aard. Het stads-
bestuur voorziet voorlopig geen nieuwe camera en rekent op verhoogde sociale controle bij de nieuwe invulling van 
het jeugdhuis Pionier.” - Stefano Ghiro (stefaan.ghiro@n-va.be)

“We zijn blij met de verjonging in het centrummanagement en bedanken het voormalige bestuur voor zijn inzet. De 
stad engageert zich voor 40 procent in het nieuwe bestuur. Daar komt natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid bij 
kijken. We hopen dat stad Genk daarvoor in ruil een proper, groen en bloeiend stadscentrum krijgt met aandacht voor 
de leegstand. Meer dan ooit zal de N-VA hier op toezien vanuit de gemeenteraad.” - Sabine Hoeven 
(sabine.hoeven@n-va.be)

“N-VA Genk betreurt dat de fi nanciële regeling rond een voormalig schepen die werd veroordeeld voor corruptie 
niet besproken is in openbare zitting, gezien dit gepaard gaat met belastinggeld van de Genkenaar. Alles moest worden 
afgehandeld in de beslotenheid van de gemeenteraad. Onze fractie is voorstander van een transparante werking.” 
- Zuhal Demir (zuhal.demir@n-va.be)

“Op ons aangeven werden de bibliotheek en Rondpunt 26 toegevoegd aan de lijst van Genkse verenigingen die 
50 procent korting krijgen bij het huren van een stedelijke accommodatie. Er was geen specifi eke reden om de bib en 
Rondpunt 26 daar niet bij te betrekken. Rechtgezet, juist is juist.” - Danny Kerkhofs (danny.kerkhofs@n-va.be)

www.n-va.be/genk
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor 
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid 
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels, 
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te 
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie. 

Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groeps-
immuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving 
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten 
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmet-
telijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met 
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren. 

Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ont-
zettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak 
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de 
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen 
Vlamingen. 

Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw 
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken. 
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Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden 
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten 
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de 
6,5 miljoen andere Vlamingen”

Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 
Daar snakken we met z’n allen naar.”

Frieda Gijbels, Kamerlid

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het 
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten 
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven. 


