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Beste Genkenaar,
Na een warme deugddoende
zomer met een spetterend
zomerfeest belooft het een
hete herfst te worden in dit
land. De energiecrisis maakt
het niemand gemakkelijk.
Reden te meer dat we ons
uiterste best doen om je te
verwarmen met een najaar
vol gezellige activiteiten.
Verder in dit blaadje vinden
jullie meer details voor de
jaarlijkse ‘op zwier met
Demir’ in de mooie Genkse
Maten, een heus dartstoernooi met leuke prijzen
over de grenzen van Genk
en Hasselt heen én een
aperitiefgesprek met Vlaams
Minister van Onderwijs Ben
Weyts. Hartelijk welkom en
voor elk wat wils!
Ook is het nogmaals gebleken dat de N-VA weegt op
het stadsbestuur. De ambitie
van een islamschool in de
voormalige Syntra-gebouwen kreeg een zoveelste
knauw door onze partij en
de slechte kwaliteit van vele
Genkse fietspaden werd op
aangeven van onze fervent
fietsende fractieleden verder
aangepakt. Voor een beter,
mooier en veiliger Genk
zullen we het vuur aan de
schenen van het stadsbestuur blijven leggen. Voor elk
wat wils dus. Wees hartelijk
welkom!
Marleen Vrancken
Voorzitter N-VA Genk

Inschrijven via n-va.be/genk

APERITIEFGESPREK met

Vlaams Minister Ben Weyts
Zaterdag 26 november 2022
Vanaf 11 uur
M-Hotel, Albert Remansstraat 1,
3600 Genk
Inschrijven via n-va.be/genk of
genk@n-va.be

Drinks & Darts met
Jong N-VA Genk & Hasselt
• Zaterdag 22 oktober 2022
• Deuren open 18 uur, aanvang darts 19 uur
• Ontmoetingscentrum Godsheide, Kiezelstraat 118,
3500 Hasselt
• 1-tegen-1 301 darts met verliezerspoule.
• Inschrijven verplicht via genk@jongnva.be
• 10 euro per deelnemer
• Zuhal Demir & Steven Vandeput
doen ook mee

We hielden een vervolgactie van onze
succesvolle opruimactiviteit van in het
voorjaar. Helaas opnieuw een erg uitgebreide
vangst. Dit blijft een probleem waar het
stadsbestuur geen antwoord op heeft.

GENK

Een blauwe hemel, stralende zon en
dito gezichten. Niets gezelliger dan
samen een hapje te eten en het glas
te heffen. Ons zomerfeest was weer
een groot succes. Tot volgend jaar!

Fietspaden eindelijk onder handen genomen,
met dank aan N-VA
In onze fractie zitten enkele leden die vaak de fiets nemen. Zij merken de slechte staat op
van de fietspaden. Zo heeft onze fractie dit jaar de staat van het fietspad aan de Noordlaan
al op de gemeenteraad gebracht. Maar reeds in 2020 werd de toestand van het fietspad aan
de Europalaan gemeld door onze fractie. Gelukkig wordt dat nu eindelijk onder handen
genomen door agentschap Wegen en Verkeer. Maar de schepen zegt: “Het is niet omdat gemeenteraadslid Reyskens hierover klaagt dat we deze beslissing hebben genomen.” Het heeft
blijkbaar toch geholpen. “Gelukkig” ligt er nog genoeg werk op de plank voor de schepen.
Onze fietsende fractie zal de slechte staat van de fietspaden op de gemeenteraad blijven brengen.

Rode recepten
maken rode cijfers

De voorstellen van de N-VA

Werk maken van werk!
Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden,

Te veel mensen die kunnen werken,
doen dat vandaag niet. De Vivaldiregering zorgt vooral voor hen: zij

onze sociale zekerheid te beschermen en onze welvaart te vrijwaren. We
kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten
voldoende mensen aan het werk. En dat werk moet lonen.

profiteren sneller dan wie ook van

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter

de indexering, zien hun uitkeringen

maken, voor meer mensen.

stijgen en genieten van uitgebreide
steunmaatregelen. Wie betaalt dat?
De Vlaming die werkt, spaart en
onderneemt. De gevolgen van zulke
rode recepten zien we in Wallonië,
waar de cijfers dieprood kleuren en
men alweer naar Vlaanderen kijkt om
de rekeningen te betalen.

Verlaag de belastingen op arbeid.
Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.
Geen nieuwe instroom in het brugpensioen.
Geef ondernemers meer vrijheid.
Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen.

