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Hilde Kaspers
12de plaats Kamer  
van Volksvertegen-
woordigers

Frederik Boone
7de opvolger 
Vlaams Parlement

Jeroen Overmeer
1ste opvolger  
Europees Parlement

Uw kandidaten op 26 mei Lees op pagina 3 meer over Hilde, Frederik en Jeroen.
N-VA-kiezers bedankt

Beste Genkenaar
De verkiezingen van 26 mei liggen inmiddels enkele weken 
achter ons. Met veel trots stel ik vast dat N-VA Genk opnieuw 
twee parlementsleden mag afvaardigen in Brussel. Zuhal Demir 
verdedigt de Genkse en Limburgse belangen in de Kamer en Jos 
Lantmeeters doet hetzelfde in het Vlaams Parlement. 

Het gaat goed met de N-VA in Genk. Het ledenaantal neemt toe, 
het aantal mandatarissen steeg na de verkiezingen van 
14 oktober vorig jaar van zeven naar twaalf, steeds meer 
vrijwilligers dienen zich aan om mee de handen uit de 

mouwen te steken en ook het nieuw verkozen afdelingsbestuur 
telt met 33 mannen en vrouwen aanzienlijk meer leden dan 
voorheen. Ook de komende jaren zullen we ons met hart en ziel 
inzetten om uw stem te vertolken in Genk.

Wilt u ons team versterken? U bent van  
harte welkom. Stuur een e-mail naar  
kris.mercken@n-va.be. We geven u  
met veel plezier en geheel vrijblijvend  
een woordje uitleg. Tot snel! 

Meer dan ooit voor u
Met trots maar ook met nederigheid kijk ik naar de keuze van de Genkse kiezer op  
26 mei. Trots omdat ik u van harte wil bedanken. Uw stem en steun voor zowel de N-VA 
als mezelf zijn een teken van vertrouwen. Dat zal ik niet beschamen. 

Meer dan ooit wil ik de Genkse belangen op lokaal, Vlaams en federaal niveau behartigen. 
Dat stemt me ook tot nederigheid, want de uitdagingen voor Genk zijn groot. Er moeten 
meer mensen aan het werk, het niveau van het onderwijs moet omhoog, de schooluitval 
moet aangepakt worden én ons samenlevingsmodel staat onder druk. Terwijl het stads- 
bestuur om de hete brij heen draait en weigert daadkrachtig op te treden, zullen Vlaanderen 
en het nationale niveau meer dan ooit hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Daar ga 
ik voor. Vanuit de Genkse gemeenteraad en vanuit Brussel. Voor u.

Kris Mercken
Afdelingsvoorzitter

Zondag 10 juli vanaf 17.30 uur
Zaal Flèèketaer, Piehpelplein 2

Barbecuet u 
met ons mee?

Prijs? Volwassenen: 19,50 euro
Kinderen jonger dan twaalf jaar: 10 euro

Wat? Drie stukken vlees en/of vis (keuze uit worstjes, gevogeltebrochette, 
zalmpapillot met fijne groentjes en steak à la minute met verse kruidenboter), 
groenten, sauzen en brood. Vegetarisch op aanvraag.

Inschrijven? Mail ten laatste op 1 juli naar bbq.nvagenk@gmail.com 
met vermelding van het aantal personen. Uw inschrijving is definitief na 
overschrijving op het rekeningnummer BE59 7350 2894 8626 met 
vermelding van uw naam en het aantal personen. 

Zuhal Demir
Verkozen in de Kamer



Jan Bergmans
Gemeenteraadslid

genk@n-va.be

Bos maakt plaats voor beton 
In de zone tussen het woon-zorgcentrum Hof van Gan en de woonblok Residentie Bresserpark wil de projectontwikkelaar 
Group GL een bijkomend appartementsgebouw optrekken, verspreid over drie percelen. Het centrale perceel is eigendom 
van de stad Genk. De stad overweegt om haar perceel te verkopen aan Group GL. Er zou zelfs al een principeakkoord 
bestaan tussen beide. E-mailverkeer wijst alleszins in die richting.

Eerdere tussenkomsten van raadslid Jan Bergmans op de gemeenteraden van april en mei werden afgewimpeld.  
“Het stedenbouwkundig plan voor deze zone, met daarin richtlijnen voor de bestemming en inrichting van het gebied, 
staat haaks op het voornemen om er een appartementsblok te bouwen”, zegt Jan Bergmans. “Het vijftien jaar oude 
stedenbouwkundig plan vervalt echter eind 2019. Daardoor is een afwijking wettelijk mogelijk. N-VA Genk wil dat ook 
in de toekomst het laatste stuk Bresserbos gevrijwaard wordt.”

Infovergadering: veel vragen en grote bezorgdheid
Op 11 juni vond er een informatievergadering plaats in het Hof van Gan. “Een 90-tal mensen tekende present, met een 
zeer duidelijke boodschap: het groen moet behouden blijven. Voor sommige bewoners van Residentie Bresserpark was  
de aanwezigheid van het bos een doorslaggevende factor om hun appartement te kopen. Ze voelen zich belogen, ook door 
het stadsbestuur”, zegt Jan Bergmans. “Veel vragen gingen daarnaast over de impact van een extra appartementsblok op  
de mobiliteit in de zone. Ook daar is veel ongerustheid over.”

N-VA Genk wil Bresserbos behouden
Het stadsbestuur heeft als eigenaar van het perceel de sleutel in handen om het Bresserbos te behouden. “Voor N-VA Genk 
is het klaar en duidelijk: wij zullen alle middelen gebruiken om de bouw van een nieuw appartementsgebouw ten koste van 
het Bresserbos tegen te houden”, besluit Jan Bergmans. 

N-VA Genk wil laatste stuk 
Bresserbos behouden
Het stadsbestuur heeft plannen om het laatste stuk 
Bresserbos te verkopen aan een projectontwikkelaar 
voor de bouw van een nieuw appartementsblok. Zo 
verdwijnt een erg mooi stuk groen uit het centrum. 
De omwonenden reageren verbolgen. “Zij kunnen 
rekenen op de steun van N-VA Genk. Wij zullen er 
alles aan doen om het Bresserbos te behouden”, zegt 
gemeenteraadslid Jan Bergmans.

Jos Lantmeeters
Verkozen in het Vlaams ParlementJos Lantmeeters zal ook de komende vijf jaar de Genkse en 

Limburgse belangen verdedigen in het Vlaams Parlement.  
“Ik wil alle kiezers uitvoerig bedanken voor hun steun. Met mijn 
opgebouwde ervaring en dossierkennis wil ik ook de komende 
jaren mijn steentje bijdragen aan een mooier Genk, Limburg  
en Vlaanderen.”

Kiezers, bedankt!
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De N-VA-gemeenteraadsleden werken voor u
De nieuwe N-VA-gemeenteraadsleden legden begin dit jaar de eed af. Nadien schoten ze meteen uit de start-
blokken. Met tussenkomsten en tal van frisse voorstellen verdedigen ze uw belangen in de gemeenteraad. 

Nederlands leren is kansen geven
Een op de vijf leerlingen in het Genkse onderwijs 
verlaat de school zonder diploma. Die hoge 
schooluitval kent veel oorzaken, maar de 
belangrijkste is misschien wel de 
gebrekkige kennis van het Nederlands. Als je 
je leerkracht niet goed verstaat, begrijp je ook 
niet wat hij/zij zegt en uitlegt. “De N-VA stelt 
daarom voor werk te maken van taalbaden”, 
zegt Chantal Coppens. “Een taalbad is een 
schooljaar waarin leerlingen met onvoldoende 
kennis van de taal alleen maar Nederlands 
leren. Ze verliezen daardoor misschien een 
jaar, maar ze winnen een heel leven. Met 
een goede kennis van het Nederlands is het 
makkelijker om een diploma te halen. En 
met een diploma op zak, zijn je kansen op de 
arbeidsmarkt veel groter.”

Jaarverslag kaas met gaten
Marleen Vrancken verdiepte zich in het Genkse 
jaarverslag voor 2018. Ze stelde een aantal 
blinde vlekken vast. “Het viel vooral op welke 
terugkerende problemen vakkundig onder de 
mat werden geveegd”, zegt Marleen Vrancken. 
“Nog steeds is er een groot sluikstortprobleem, 
er is amper sprake van een evaluatie van het 
drugsbeleid en er ontbreekt een broodnodige 
analyse van het wijkenbeleid. Kortom, kaas 
met erg veel gaten. Typerend voor dit 
stadsbestuur.”

Moedig fietsgebruik aan 
Geert Reyskens pleitte ervoor in zoveel 
mogelijk mobiliteits- en infrastructuurdossiers 
de fiets een centrale plaats te geven. Hij 
klaagde ook de erbarmelijke staat van 
verschillende Genkse fietspaden aan. 
“De Genkenaar op de fiets is goed voor de 
gezondheid, luchtkwaliteit en zoveel meer”, 
zegt Geert Reyskens. 

Camera’s pakken zwerfvuil aan
Sabrina Cavaliere zorgde ervoor dat er 
camera’s tegen zwerfvuil kwamen aan 
de terreinen van KRC Genk Ladies in 
Zwartberg. “De zwerfvuilproblematiek 
sleept er al jaren aan”, zegt Sabrina 
Cavaliere. 

Geen voorkeursbehandeling voor 
raadsleden
De voltallige gemeenteraad ging akkoord met 
het N-VA-voorstel om voortaan geen recepties 
meer op kosten van de gemeente te organiseren 
voor huwelijken van kinderen van gemeente-
raadsleden. “De N-VA wilde verder gaan en 
ook de gratis recepties voor raadsleden die 
zelf in het huwelijksbootje stappen afschaffen, 
maar daar ging de meerderheid niet in mee”, 
zegt Zuhal Demir. “In een gemeente met zoveel 
kinderarmoede en andere sociale problemen zijn 
er echt wel andere prioriteiten.” 

Chantal Coppens

Zuhal Demir

Geert Reyskens

Werk maken van digitaliseren
Sabine Hoeven maakt zich zorgen over de 
papierhonger van onze gemeente, die 
12 000 vellen per dag afdrukt. Dat zijn 
2,5 miljoen vellen per jaar, oftewel ongeveer 
vier keer de hoogte van de Sint-Martinus-
kerktoren. “Daarom vindt de N-VA dat de 
stad de komende jaren moet inzetten op 
een doorgedreven digitalisering. Dat is niet 
alleen goed voor het milieu, maar ook voor 
de stadskas”, zegt Sabine Hoeven.

Sabine Hoeven

Marleen Vrancken

Sabrina Cavaliere
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Vlaams Parlement Kamer Europa
Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

Zuhal Demir
Wouter Raskin
Frieda Gijbels
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Bedankt 
aan onze meer dan 1 miljoen kiezers. 
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Steven Vandeput
Karolien Grosemans
Jos Lantmeeters
Katja Verheyen

Uw N-VA-verkozenen uit Limburg:


