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Jasper Olaerts  
en Sabine Hoeven 
kiezen voor de N-VA

1  Wie is Jasper Olaerts?
“Ik ben getrouwd met Jo Swinnen. Samen hebben we twee 
zonen: Floris en Kamiel. Ik studeerde handelsingenieur aan 
de UHasselt. Momenteel ben ik aan de slag als manager van 
C-Mine Crib. Als ik in mijn vrije tijd niet op de mountainbike 
zit, dan vind je me ongetwijfeld terug op de tribune bij KRC 
Genk. Zo nu en dan doe ik een poging om zelf tegen een 
balletje te trappen.”

2  Waarom koos je voor de N-VA?
“Omdat de N-VA problemen niet uit de weg gaat en ze durft 
te benoemen. Een gezond principe. Een pijnlijke waarheid 
die je niet benoemt, krijgt nooit de nodige aandacht en wordt 
bijgevolg niet opgelost. Integendeel, het probleem zal blijven 
groeien. Dat zien we in veel Genkse dossiers gebeuren. Bij de 
N-VA gaat men de realiteit niet uit de weg. De partij pakt de 
problemen aan, zonder taboes en met open geest. Genk heeft 
geen nood aan meer van hetzelfde. Genk heeft nood aan 
dynamiek en vastberadenheid. Een nieuwe, frisse wind.”

3  Waar heeft Genk nood aan?
“Genk barst van het talent. Niet het meest klassieke talent. 
Maar Genk heeft een enorm potentieel. We kunnen niet om 
onze werkloosheidscijfers heen: er gaat te veel talent verloren 
door een uitzichtloze werkloosheidsindustrie. We moeten 
er alles aan doen om mensen met ideeën en bedrijven in de 
stad te houden. Genk moet niet de voogd, maar wel de partner 
worden van zijn ondernemers en inwoners. Investeren in 
mensen, is investeren in de stad.” Meer informatie over Jasper 
vindt u op zijn website www.jasperolaerts.be. 

1  Wie is Sabine Hoeven?
“Ik ben 45 jaar, gehuwd met Joris Neirinckx en trotse mama 
van twee prachtige dochters: Britt en Janne. Mijn humaniora 
deed ik aan het Onze-Lieve-Vrouwlyceum in Genk. In mijn 
weinige vrije tijd vind je me steeds in gezelschap van mijn 
vrienden. Ik reis graag of zit met mijn neus in zorgvuldig 
uitgekozen lectuur. Sinds 2009 run ik de kinderdagverblijven 
Goed Gemutst. In de zachte sector ligt ook meteen mijn hart.” 

2  Waarom koos je voor de N-VA?
“In Genk mag er te weinig gezegd worden waar het op staat. 
Het gemeentebestuur houdt vooral van een goednieuwsshow. 
Bovendien is er nood aan een nieuwe politieke cultuur in 
Genk. De N-VA belichaamt die cultuur. Het realistische, 
rechtlijnige N-VA-verhaal van rechten en plichten kan in 
Genk voor de broodnodige verandering zorgen. Uiteraard 
wil ik daar graag mee mijn schouders onder zetten. Toen 
Zuhal Demir me vroeg om de rangen van N-VA Genk te 
versterken, was mijn keuze heel snel gemaakt.” 

3  Waar heeft Genk nood aan?
“Ik sta voor een beleid dat welzijn bouwt op welvaart. We 
hebben nood aan een sterke en betaalbare sociale zekerheid 
en een klimaat waarin mensen die werken, sparen en onder-
nemen beloond worden. De sociale zekerheid moet dienen 
voor zij die het écht nodig hebben. Ook in het onderwijs is er 
nood aan een andere houding. Daar wil ik graag aan 
bijdragen. Er is nog werk aan de winkel in Genk. Veel werk. 
Maar gelukkig is er ook een N-VA-ploeg met goesting. Veel 
goesting zelfs.” 

Manager C-mine Crib

Organisator  
kinderdagverblijven  
Goed Gemutst

Sinds begin mei klopt N-VA Genk aan uw deur 
om te luisteren naar uw bekommernissen, ideeën 
en wat u bezig houdt. We hebben steeds een 
presentje voor u bij: een zoutvaatje. Een symbool 
voor onze ongezouten mening.
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Beste Genkenaar,

Op 14 oktober stel ik, samen met de lijsttrekkers van andere 
partijen, mijn kandidatuur voor het burgemeesterschap van onze 
stad. 

Ik wil u daarom graag informeren over de dromen die ik voor 
onze stad heb en hoe ik ze, samen met de hele N-VA-ploeg, wil 
realiseren. Stuk voor stuk bekwame, enthousiaste mensen in wie 
ik geloof en die ik vrienden mag noemen. De komende maanden 
zal ik met hen iedere wijk in de stad bezoeken en wil ik u overtuigen 
dat het anders kan in Genk. Anders en beter. Dat wil ik doen 
met respect en zorg voor wat goed is, maar zonder te negeren wat 
helemaal anders moet.

GENK is mijn geboortestad 
Toen ik 38 jaar geleden geboren werd in Waterschei, was ik op 
slag verliefd op dit prachtig stukje Genk. Genk is de stad waar 
ik schoolliep, waar ik leerde dat voor iedereen kansen zijn 
weggelegd. Ook voor de dochter van een gastarbeider. Ik heb in 
mijn jeugd veel mensen ontmoet, waar ik tot op de dag van vandaag 
dankbaar voor ben: mijn hardwerkende ouders, de Vlaamse 
leerkrachten die in me geloofden, de Turkse buren die familie 
werden, de Italiaanse vrienden die me deden inzien dat anders 
zijn best kan in een stad als de onze ...

GENK heb ik altijd in mijn hart gedragen
Genk heeft altijd in mijn hart gezeten. Ook in de jaren dat mijn 
studies, het werk en uiteindelijk de liefde me naar de Scheldestad 
brachten, waar ik als districtsburgemeester van Antwerpen een 
coalitie leidde. Bij die eedaflegging had ik mijn vaders mijnwerkers-
sjaaltje nog op zak. Toen ik vorig jaar als staatssecretaris de eed 
mocht afleggen, heb ik het sjaaltje rond mijn pols gedraaid. Een 
klein gebaar waarmee ik mijn dankbaarheid voor mijn ouders 
wilde uitdrukken. Maar het was ook een ode aan Genk, de stad 
die me gevormd heeft. Er is een gemeenschap nodig om een kind 
op te voeden. Dat was toen zo en dat is vandaag zo. Het is die Genkse 
gemeenschap van zoveel origines die ik vandaag als politica wil 
dienen en waarvoor ik uw stem wil vragen.

GENK kan beter
Ik geloof niet dat het goed gaat met het sociale weefsel van onze 
gemeenschap. Genk is vandaag een eilandengroep waarin 

verschillende culturen hun eigen waarden en normen uitbouwen en 
zich afzetten tegen de andere. De islamitische school, die straks 
zijn deuren wil openen in Genk, is daar een voorbeeld van. Het is 
geen antwoord op racisme of kansarmoede. Het is de bevestiging 
ervan. Voor mij is Genk één gemeenschap met gelijke rechten en 
gelijke plichten.

De lijst van N-VA Genk is een bonte verzameling van exotisch en 
minder exotisch klinkende achternamen. Ze hebben één achter-
grond en identiteit gemeenschappelijk: we zijn allemaal Genkenaren 
die samen aan de kar willen trekken. Bij ons is er geen plaats voor 
een ‘Italiaanse’, een ‘Turkse’, een ‘Marokkaanse’ ... burgemeester 
die binnen de gemeenteraad strijdt voor de belangen van de eigen 
gemeenschap. Voor ons is er maar één gemeenschap met gelijke 
rechten en gelijke plichten. Het is de basis waarop we het gemeenschaps- 
gevoel willen herstellen. 

GENK moet strijden tegen kinderarmoede
Het is met dezelfde open blik dat we de groeiende kinderarmoede 
in de stad willen aanpakken. We investeren er met z’n allen veel 
geld in, zonder dat we erin slagen om de kinderarmoede terug te 
dringen. Volgens N-VA Genk wordt er bij de keuzes die gemaakt 
worden inzake hulpverlening en oplossingen te vaak gekeken 
naar de politieke banden van de hulpverlener en te weinig naar de 
noden van de hulpbehoevende. Het succes van hulpverlening en 
ondersteuning wordt niet alleen bepaald door het aantal mensen 
dat je helpt. Wel door het aantal mensen dat uit de armoedespiraal 
ontsnapt.

GENK moet veiliger
Een laatste speerpunt waar ik u de volgende maanden mee hoop 
te overtuigen, zijn onze plannen om van Genk een veiligere stad 
te maken. Want ook hier is de eilandmentaliteit een bepalende 
factor geworden. ‘Zacht waar kan, hard waar het moet’, is het 
motto van de N-VA. In Genk mag geen enkel kind opgroeien in 
een wereld waar drugs en geweld normaal worden bevonden.
U merkt het, we hebben de komende maanden heel wat om over 
te praten. Maar wie wil besturen, moet ook luisteren. Spreek mij en 
onze andere kandidaten gerust aan. Of stuur ons een e-mail via 
genk@n-va.be. U zal steeds antwoord krijgen.

Tot snel, 
Zuhal 

Zuhal
Kandidaat-burgemeester

GENK …



www.n-va.be/genkVeilig thuis in een welvarend Genk

3

Stadsbestuur moet kordater 
optreden bij overlast trouwstoeten
Wie geniet niet van een feest? Ongeacht onze achtergrond, we  
vieren allemaal graag. Maar dat betekent niet dat de Genkse straten 
op stelten gezet moeten worden. Zwaaien en schieten met (alarm-)
pistolen en openbare wegen blokkeren en beschadigen tijdens 
trouwstoeten zijn meer dan een brug te ver.

N-VA-gemeenteraadslid Marleen Vrancken riep 
burgemeester Wim Dries eerder al op om kordaat op te 
treden tegen overlast bij trouwstoeten. De burgemeester 
gaf in zijn antwoord aan dat er nauwelijks klachten waren. 
Laat staan dat er plannen zijn om effectief op te treden. 
Tot Dries half juni plots alsnog maatregelen aankondigt. 
Hij pakt uit met harde taal en halve maatregelen door 
camera’s te plaatsen in de Vennestraat en de Stalenstraat.

“We zijn blij dat het gemeentebestuur onder druk van 
de N-VA alsnog maatregelen neemt”, zegt Marleen 
Vrancken. “Al zal bij eventuele volgende trouwstoeten 
nog moeten blijken of er effectief opgetreden wordt. We 
hebben niet alleen nood aan harde woorden, maar ook 
aan kordate daden.” 

Fractievoorzitter Jos Lantmeeters legt schepenen  
Çaglar en Bruno het vuur aan de schenen
In de afgelopen maanden berichtten de media over het twijfelachtige parcours van twee Genkse schepenen: 
eerste schepen Angelo Bruno (PROgenk) is in een juridisch steekspel over zonnepanelensubsidies met Infrax 
verwikkeld geraakt en tweede schepen Ali Çaglar (CD&V) is voor de correctionele rechtbank moeten  
verschijnen vanwege aanklachten over valsheid in geschrifte en passieve omkoping. N-VA Genk stelt zich  
bij monde van fractievoorzitter Jos Lantmeeters dan ook ernstige vragen bij de deontologische houding van  
de twee schepenen.

“Geen zaak voor de gemeenteraad”
Schepen Angelo Bruno is momenteel 
met zijn privébedrijf in een dispuut 
verwikkeld met Infrax. “Geen zaak voor 
de gemeenteraad”, volgens een kwade 
Angelo Bruno. Het kwam in de gemeente-
raad dan ook tot een aanvaring toen Jos 
Lantmeeters Angelo Bruno over zijn rol 
als schepen in dit verhaal ondervroeg. 
“Het is niet omdat men strafrechtelijk 
niet veroordeeld is dat men daarom niet 
deontologisch in de fout gaat”, aldus 
Lantmeeters. 
Burgemeester Dries bevestigde ook dat 
het gigantische bedrag, dat Infrax naar 
alle waarschijnlijkheid aan Angelo Bruno 
moet ophoesten, via de energiefactuur 
aan de Vlaamse belastingbetaler zal 
worden doorgerekend.

Nauwe samenwerking tussen de 
Hells Angels en Ali Caglar?
De samenwerking tussen Ali Çaglar en de 
Hells Angels kwam toevallig aan het licht. 
Speurders van de politie onderschepten 
in een onderzoek naar een drievoudige 
moord opvallend veel telefoonverkeer 
tussen Hells Angelkopstuk Fabrizio Muto 
en schepen Çaglar. Zo zou er een intense 
samenwerking tussen de twee geweest zijn. 
Muto zou volgens bepaalde media in ruil 
voor sponsoring ‘vanaf nu alles 
geregeld krijgen van de schepen’. N-VA 
Genk tilt hier zwaar aan en pleitte in de 
gemeenteraad dan ook voor een audit naar 
de mogelijke invloeden van de Hells 
Angels op het bestuur van de stad Genk.

Jos Lantmeters 
Fractievoorzitter

Theo Francken komt naar Genk

Theo Genkt 

Op dinsdag 10 juli komt staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie Theo Francken 
naar Genk. Hij zal zijn beleid toelichten 
dat zacht is voor de kwetsbaren, maar 
hard voor diegenen die misbruik maken 
van onze gastvrijheid. Iedereen is van 
harte welkom. Op voorhand inschrijven 
is niet nodig. 

DINSDAG

10 juli 
20 uur

Thor Park
Marleen Vrancken 
Gemeenteraadslid



Wij zijn thuis in Genk. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat, 
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor 
mekaar. Het is goed wonen in Genk. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo. Zodat 
u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Genk.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Genk

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


