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Welkom terug
Wat hebben we jullie gemist! Dat is de 
boodschap die we brengen aan iedereen 
die Vlaanderen uitkiest als vakantie- 
bestemming. Want we hebben een bijzonder 
moeilijke periode achter de rug. Een periode 
van ziekte, het verlies van dierbaren en 
sociaal isolement. Die pagina draaien 
we om. De zomer van 2020 zal anders 
zijn, maar zal evengoed een prachtzomer 
worden.

Prachtige troeven en onbekende parels
Genk, Limburg en heel Vlaanderen  
hebben prachtige troeven waarvan we 
kunnen genieten. En ook onbekende 
parels die wachten om door een breder 
publiek ontdekt te worden: van Leut tot 
Lampernisse. Dat wil ik stimuleren, ook 
in Genk. Onlangs werd C-mine officieel 
bekroond met de titel ‘Flanders Heritage 
Venue’ om de bezoekersaantallen op te 
trekken. Maar ook de Genkse toegangs-
poort Kattevennen tot het Nationaal Park 
Hoge Kempen wil ik aanraden voor al het 
mooie groen dat onze provincie rijk is.

Zet meer in op toerisme in Genk
Toch is er ook nog werk aan de winkel 
voor het stadsbestuur in Genk. Uit een 

bevraging van Toerisme Vlaanderen blijkt 
dat 60 procent van de Genkenaren vindt 
dat het aantal verblijfstoeristen zeker mag 
groeien. Maar slechts 11 procent zegt 
bij de stad een klankbord te vinden over 
bezorgdheden en betrokkenheid bij de 
uitbouw ervan. De fierheid om Genkenaar 
te zijn dankzij het toerisme ligt ook lager 
dan in de Kunststeden zoals Gent en  
Antwerpen. Dat is jammer, want de  
Genkse troeven en (Limburgse) gastvrijheid 
zijn er wel degelijk. Ik wil het stadsbestuur 
dan ook oproepen om verder in te zetten 
op toerisme in Genk en te luisteren naar 
zijn inwoners voor de uitbouw ervan. 
Want een stad zonder leven, dat is als een 
café zonder bier.

Beste Genkenaar,

Blij u nog eens te mogen begroeten. 
Hopelijk stelt u het goed. Toen we na de 
opheffing van de lockdown onze ronde 
deden met geschenkjes voor Moeder-  
en Vaderdag, zagen we hoezeer mensen 
mekaar gemist hebben. Wij hebben u 
ook gemist en kijken ernaar uit om bij 
te praten. Onze geplande activiteiten, 
waaronder onze Vlaamse barbecue, 
moesten we helaas afzeggen. Dat  
zetten we zo snel mogelijk recht.

Ik kan u zeggen dat onze gemeente-
raadsleden ook in lockdown keihard 
gewerkt hebben om uw belangen te 
verdedigen. COVID-19 heeft zijn wonden 
geslagen en we willen voorkomen dat de 
Genkenaar daarvoor bloedt. U verneemt 
er meer over in dit huis-aan-huisblad.

Rest me nog u namens het voltallige  
bestuur een zeer prettig verlof te 
wensen, op reis of dichtbij in ons mooie 
Genk, Limburg en Vlaanderen.  
Geniet ervan en tot snel!

N-VA Genk in het straatbeeld

Marleen Vrancken 
Afdelingsvoorzitter 
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Parkeren in Genk: duidelijk voor u?
Het heeft lang op zich laten wachten, het parkeerbeleid van de stad Genk. Eindelijk is het plan in uitvoering. De Genkse N-VA is 
al jaar en dag vragende partij voor een eenduidig parkeerbeleid, maar stelt helaas vast dat het nieuwe plan nog heel wat kinder-
ziektes vertoont.

Het praktisch uitrollen van dit plan en de 
communicatie erover waren onze grootste 
zorg en die zorg blijkt gegrond. Niet alleen 
de media gaven foute en onvolledige 
informatie. Ook burgemeester Wim Dries 
sprak op Facebook, tijdens een livesessie 
om de boel een beetje te redden, de afge-
sproken regels tegen. Als het stadsbestuur 
er al niet wijs uit geraakt, hoe moet de 
Genkenaar dat dan doen?

Onduidelijkheid troef
Tijdens de afgelopen gemeenteraden heeft 
Sabrina Cavaliere in naam van de N-VA 
de onduidelijkheden en soms zelfs wan-
toestanden binnen het Genkse parkeer-
beleid aangeklaagd. “Het is een soep, een 
ingewikkeld kluwen”, steekt Sabrina van 
wal. “Het gratis uur parkeren is, volgens 
het antwoord van het stadsbestuur tijdens 
de gemeenteraad, voor de rode, gele en 
paarse zone niet opdeelbaar. De website 
van de stad toont een ander antwoord en 
ook de burgemeester zaait verwarring op 
sociale media. Wat is nu correct?”

Systeem staat niet op punt
En dat is niet de enige absurde situatie. 
Zo kreeg de eigenaar van een elektrische 
fiets een boete in de bus. Een gevolg van 
een onjuiste afstelling van de scanwagen. 
Die beschouwde de fiets ten onrechte als 
een beboetbaar voertuig. “Het stads- 
bestuur mag dit dan wel rechtgezet  
hebben, dit toont gewoon aan dat het  
systeem helemaal niet op punt staat”, 
besluit Sabrina Cavaliere.

Verdoken belasting
Tot slot is het nieuwe parkeerbeleid voor 
veel Genkenaren duurder. “We kunnen 
dus besluiten dat het voor veel mensen 
om een verdoken belastingverhoging 
gaat”, aldus Sabrina.

De Genkse N-VA vraagt een verlenging 
van de testfase tot 1 september, zodat alle 
kinderziektes eruit zijn en de Genkenaar 
niet het slachtoffer wordt van dit parkeer-
plan.

 Als het eigen stadsbestuur al niet wijs  
geraakt uit het nieuwe parkeerbeleid, hoe 
moet de Genkenaar dat dan doen?

Sabrina Cavaliere 
Gemeenteraadslid

N-VA Genk zet zorginstellingen in de bloemetjes
Op Moederdag bezocht N-VA Genk de rusthuizen. Op Vaderdag zetten we de instellingen voor personen met een handicap in de 
bloemetjes. Gemeenteraadslid Danny Kerkhofs zorgde voor een muzikale noot.
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Nieuws uit de gemeenteraad

‘Realisatie’ van het jaar is put van het jaar
Goednieuwsshow moet en zal het zijn in Genk. Belasting- 
verhogingen? Geen probleem. Er is Vlaanderen. Verlieslatende 
prestigeprojecten subsidiëren? Geen probleem. Er is geld genoeg 
in Genk. “Labiomista wordt meermaals naar voren geschoven als 
de realisatie van het jaar. Het is duidelijk dat het ook de put van 
het jaar is”, zegt Marleen Vrancken. “Maar over kinderarmoede, in 
verkiezingstijd hét speerpunt van het stadsbestuur, horen we geen 
woord”, vult ze aan.

25.000 euro voor één kunstproject: totaal misplaatst
Kunstenaar Piet Stockmans wil een porseleinen paviljoen bouwen op de site van  
C-mine. Om de haalbaarheid van het project te onderzoeken, schenkt de stad Genk 
25.000 euro aan de Pieter Stockmans Foundation. Jos Lantmeeters vindt dat misplaatst: 
“In deze coronatijd moeten we goed overwegen of we één iemand kunnen blijven  

subsidiëren, terwijl er momenteel veel kunstenaars zijn die het moei-
lijk hebben en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Bovendien 
hebben we momenteel vooral geld nodig voor andere projecten. Veel 
Genkenaren draaien, sinds de coronacrisis, élke euro twee keer om.”

Maak eindelijk werk van een drugsbeleid
Al jaar en dag is het gebrek aan een drugsbeleidsplan een doorn in het oog van de 
Genkenaar. Geert Reyskens en N-VA Genk willen drugsgebruikers van hun gewoonte 
afhelpen voor hun gebruik problematisch wordt. “Wie toch op een problematische  
manier drugs gebruikt, moet eerst de kans krijgen om zich te laten behandelen.  
Overlast voor de bevolking moeten we aanpakken en misdrijven bestraffen,  
ook met celstraffen. Tegen producenten, invoerders en dealers moet  
Genk hard optreden.”

Verdeling gratis mondmaskers liep mank
Op de gemeenteraad van mei stelde Laura Olaerts vragen bij de bedeling van de gratis 
mondmaskers door de stad Genk. Die verliep, op zijn zachtst gezegd, niet probleemloos. 
De inwoners van Genk moesten hun gratis mondmasker zelf gaan ophalen, in tegen- 
stelling tot in veel andere gemeentes, waar iedereen simpelweg een pakketje in de  
brievenbus ontving. De uitnodigingen daarentegen werden wel met de hand in de 
bussen gestoken. “Het heeft allemaal voor veel verwarring en onnodige verplaatsingen 
gezorgd. Ook de verdeling zelf liep mank.”

Het inconsequente antwoord van de burgemeester was alleszeggend. Hij stelde dat er 
inderdaad enkele fouten in de verdeling van de uitnodigingskaarten 
waren geslopen. En dat zorgde voor problemen bij de afhaallocaties. 
Eerst sprak hij over drie plaatsen met wachttijden, dan over vijf om 
te eindigen bij twee. Daar moeten we geen tekening bij maken ...

Marleen Vrancken, gemeenteraadslid

Jos Lantmeeters, gemeenteraadslid

Geert Reyskens, gemeenteraadslid

Laura Olaerts, gemeenteraadslid

3



De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht


