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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Genkenaar

Hopelijk genoot u van een deugd-
doende zomervakantie. De N-VA 
is alvast goed uitgerust om er de 
komende maanden weer stevig in 
te vliegen. Want dat is meer dan 
ooit nodig. Genk heeft nood aan 
een constructieve oppositiepartij 
die waakt over uw belangen. 
Denk maar aan het groeiende 
sluikstort -en afvalprobleem dat 
deze zomer een triest hoogtepunt 
kende. Ook het groenbeheer laat 
te wensen over. Het is schrijnend 
om te zien hoe vuil onze stad er 
bijligt. U leest er meer over in dit 
huis-aan-huisblad. 

Bij N-VA Genk vindt u altijd een 
luisterend oor. Zit u iets dwars? 
Heeft u een vraag? Heeft u een 
goed voorstel? Wil u de N-VA- 
afdeling versterken? Laat het 
ons weten! Spreek een van onze 
bestuursleden aan of mail naar 
genk@n-va.be.

Onze barbecue ter gelegenheid 
van de Vlaamse feestdag was 
een enorm succes. Nooit eerder 
mochten we zoveel mensen 
ontvangen. Ik wil u dan ook van 
harte bedanken. En we hopen u 
uiteraard volgend jaar terug te 
zien. Noteer 10 juli alvast in uw 
agenda.

N-VA Genk werkt voor u. Lees meer op blz. 3Afvalbeleid faalt. Lees meer op blz. 2

Kris Mercken
Afdelingsvoorzitter

Genk heeft nood aan sterk en  
evenwichtig Vlaams regeerakkoord
Genk heeft nood aan een sterk en evenwichtig Vlaams regeer- 
akkoord dat de uitdagingen voor onze stad, maar ook voor Limburg en 
Vlaanderen het hoofd biedt. Een regeerakkoord dat oor heeft naar de 
verzuchtingen en zorgen van mensen en daarvoor oplossingen aanreikt. 
En een regeerakkoord dat Vlamingen verder laat ontwikkelen en 
uitblinken in levenskwaliteit, productiviteit en samenhorigheid.

Voor wat, hoort wat
Daarom vatten de onderhandelingen voor een nieuw Vlaams regeerakkoord enkele 
weken geleden aan, onder leiding van oud-Genkenaar Jan Jambon. De N-VA wil  
belangrijke accenten leggen in het akkoord. We ambiëren een hogere werkzaamheids-
graad, onderwijs moet weer streven naar uitmuntendheid en er moet sprake  
zijn van een minimale verblijfsduur alvorens te kunnen genieten van onze sociale  
bescherming. Ook moet er meer aandacht en strengere regels zijn voor integratie  
en inburgering. De nadruk ligt daarbij op onze normen en waarden. Kortom,  
‘voor wat, hoort wat’. 

Vlaanderen niet onbestuurbaar laten
Er was op 26 mei één duidelijke winnaar: 
het Vlaams Belang. Het was voor de N-VA, 
als grootste Vlaamse partij, dan ook een 
democratische plicht om na te gaan of er 
met die partij een samenwerking mogelijk 
was. De N-VA is nooit voorstander geweest 
van het cordon sanitaire. Er was een 
derde partij nodig om een meerderheid 
te vormen. Geen enkele andere partij was 
daartoe bereid, in welke formule dan ook. 
Als we bleven vasthouden aan een formule 
met het Vlaams Belang, dreigde de totale 
blokkering en zou Vlaanderen onbestuurbaar 
worden. Net op een moment dat Vlaanderen 
voor grote uitdagingen staat.
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Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag organiseerde het bestuur een Vlaams feest. Liefst 180 aanwezigen genoten van een heerlijke 
barbecue in De Flèèketaer (Bret). Zuhal Demir gaf er een woordje uitleg bij de formatiegesprekken. Het werd een erg gezellige avond. 
Bedankt aan alle aanwezigen, het evenemententeam en de vele vrijwilligers. Noteer alvast 10 juli 2020 in uw agenda voor een nieuwe 
editie.

Genks afvalbeleid: geen vuiltje aan de lucht?

Het is een pijnlijke vaststelling: afgelopen zomer veranderde onze mooie stad meer en meer in een 
vuilnisbelt. Het afval- en sluikstortprobleem is niet nieuw. Er slingeren al jaren vuilniszakken rond. 
Of je komt rondvliegend afval tegen. De warme temperaturen van de afgelopen periode zorgden 
voor nog meer geurhinder en ongedierte. Maar er is meer. Steeds vaker duiken er drugsresten en 
glasscherven op. De overlast beperkt zich dus niet alleen tot rondslingerend afval, maar is nog eens 
gevaarlijk ook. N-VA Genk blijft hameren op een kordate aanpak van de problematiek. 

Zwerfvuil en sluikstortafval 
De inwoners van het Kolderbos worden al jaren geteisterd 
door zwerfvuil en sluikstortafval. Maar ook andere delen 
van Genk kreunen onder de afvalberg: Zwartberg, 
Hoevezavel, Termien, Thorpark, Vlakveld, Waterschei …  
Het probleem is tweeledig. Enerzijds zitten de vuilnisbakken 
overvol en worden ze, zeker in de zomerperiode, niet vaak 
genoeg leeggemaakt. Daardoor stapelt afval zich op naast de 
vuilbakken. Anderzijds zijn er de onverlaten die hun afval 
zomaar op straat gooien of hun vuilniszakken en ander 
sluikstortafval dumpen. 

Sluikstorters opsporen en bestraffen
Eerdere tussenkomsten van de oppositie en meldingen van 
bezorgde burgers leggen een oud euvel bij het stadsbestuur 
bloot. De stad heeft simpelweg geen overkoepelend afval- 
beleid. Bovendien ontbreekt het aan daadkracht. Waar blijft 
de strenge bestraffing van overtreders door middel van 
GAS-boetes en verplichte gemeenschapsdienst? Waarom 
plaatst de stad geen camera’s om sluikstorters op te sporen? 
De stad zal in N-VA Genk een bondgenoot vinden om het 
sluikstort- en zwerfvuilprobleem aan te pakken. Het is tijd 
voor actie!

Barbecue groot succes
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De N-VA-gemeenteraadsleden werken voor u

Met tussenkomsten en tal van frisse voorstellen verdedigen de N-VA-raadsleden uw belangen in de  
gemeenteraad. We sommen een aantal tussenkomsten en voorstellen voor u op.

Snelheidsduivels aanpakken
N-VA Genk is blij dat de politie de 
problematiek van snelheidsduivels strikter 
opvolgt, na aandringen van Sabrina 
Cavaliere op de gemeenteraad eerder 
dit jaar. Het is goed dat er nu extra 
controles zijn voor de overlast die quads, 
straatracers en andere onverlaten in 
het verkeer veroorzaken. Constructieve 
oppositie loont. 

Sabrina Cavaliere

Gebrek aan visie zit  
sportbeleid in de weg
Het sportbeleid van de stad Genk 
is een van de best bewaarde 
geheimen in Genk. Stefano Ghiro 
kaartte het gebrek aan visie aan 
op de gemeenteraad. Zo is er 
bijvoorbeeld geen duidelijk plan 
voor de sportzone in de Steen-
beukstraat in Zwartberg. De 
sportclubs zijn nochtans vragende 
partij. De site is uitermate geschikt 
voor de uitbouw van een groot 
sportcentrum met tal van sport-
clubs. Maar door een gebrek aan 
visie bij het stadsbestuur blijft zo’n 
uitbouw uit.

Stefano Ghiro Labiomista kost belasting- 
betaler 8 keer meer dan  
C-mine
Jasper Olaerts heeft de rekeningen van het 
prestigeproject Labiomista onder de loep 
genomen. En wat blijkt? Labiomista kost de 
Genkenaar maar liefst acht keer meer dan 
C-mine. Genk heeft geen geld voor zulke 
prestigeprojecten. Het is uiteraard mogelijk 
dat Labiomista in de toekomst meer inkomsten 
zal genereren. Maar in de huidige constructie 
is het wel de belastingbetaler die opdraait 
voor de verliezen, indien het project geen 
succes wordt. De volledige berekening vindt 
u op www.jasperolaerts.be.

Jasper Olaerts

Geluidsoverlast Genk-Centrum groot probleem
Chantal Coppens klaagde de geluidsoverlast voor inwoners van  
Genk-Centrum aan op de gemeenteraad. Het gaat dan vooral om de 
onafgebroken muziek voor hun woning overdag. Inwoners moeten 
meer betrokken worden bij het kiezen van locaties voor  
geluidsinstallaties. 

Chantal CoppensDuurzaam winterevenement 
Dankzij Geert Reyskens wordt er bij de aanbesteding voor het nieuwe 
winterevenement een duurzaamheidscriterium toegevoegd. Concreet 
wil dat zeggen dat de organisator van het nieuwe winterevenement 
milieuvriendelijk te werk moet gaan. Denk maar aan een verbod 
op niet-herbruikbare bekertjes en eetbordjes. Daarnaast moet een 
afvalplan deel uitmaken van de offerte. De organisator zal dus moeten 
uitleggen hoe hij duurzaam en milieuvriendelijk te werk wil gaan.

Geert Reyskens
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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:


