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De Slagmolen komt in Vlaamse handen

Beste leden en
sympathisanten,
2020 loopt ten einde. Dat het een
speciaal jaar was, moet ik u niet
vertellen. Een jaar waarin alle lagen van
de samenleving op de proef werden
gesteld, maar waarin ook de goedheid
en solidariteit van velen naar boven
kwam.
We geloven in die Vlaamse veerkracht,
ook voor onze eigen afdeling. Wij zijn
niet van plan onze leden en vrienden
zomaar los te laten. We denken na over
hoe we bijvoorbeeld een alternatieve
nieuwjaarsreceptie kunnen houden die
uw gezondheid respecteert. We zoeken
– met Jong N-VA op kop – naar acties
om u te laten weten dat we toch aan u
denken.
Het is niet omdat we mekaar nu minder
mogen ontmoeten, dat we niet met
mekaar kunnen inzitten. We zien elkaar
zeker terug in het nieuwe jaar met
goede moed, een fris bestuur en een
kritische oppositie die klaar staat voor
belangen van de Genkenaar.
Rest me enkel nog u namens
het voltallige bestuur een warme
kerstperiode en gelukkig(er) 2021 toe te
wensen waarin een goede gezondheid
meer dan ooit belangrijk is. Van harte.
Marleen Vrancken
Voorzitster

Renaat Huygen en de Slagmolen. Twee
monumenten die onlosmakelijk verbonden zijn met Termien en bij uitbreiding
Genk. Gedurende 54 jaar bouwde Renaat
De Slagmolen stelselmatig uit tot een
ontmoetingscentrum voor minstens 25
culturele verenigingen en voor talloze
wandelaars. Geroemd waren zijn specialiteiten zoals de ‘hitskiehs’ of kipkap,
zijn goulashsoep en spaghetti, de toast
kannibaal, de bóggezekók en de opgelegde
haring met carnaval. Na 54(!) jaar sloot de
Slagmolen in 2010 de deuren. Nu komt hij
in Vlaamse handen.
“Dit prachtig stukje erfgoed ademt de
Limburgse gastvrijheid uit”, aldus een fiere Zuhal Demir, minister voor Toerisme.
“De Slagmolen verenigde in het verleden
talloze Vlamingen en het is exact die rol
die we hem in de toekomst willen laten

spelen. De prachtige ligging vlakbij De
Maten maakt van de Slagmolen de ideale
uitvalsbasis als bezoekerscentrum en ontmoetingsplaats. Door hierin te investeren
met Toerisme Vlaanderen zorgen we voor
een bijkomende troef voor de Limburgers, voor de toeristen in onze provincie
en voor een betere ontsluiting van onze
natuur.”
Marleen Vrancken, Stefano Ghiro, Jan
Bergmans, Geert Reyskens, Cindy
Machiels en Danny Kerkhofs, allen
gemeenteraadsleden voor N-VA Genk,
wonen in Termien en reageren bijzonder enthousiast. “Tien jaar na de spijtige
sluiting van de Slagmolen gaat hij opnieuw
een mooie toekomst tegemoet. Het is de
ontwikkeling van een prachtige erfenis
van Renaat die gelukkig voor Genk, Limburg en Vlaanderen niet verloren gaat.”

Actie Jong N-VA steunt lokale horeca
Midden november steunde Jong N-VA de lokale horeca met ‘vrijdag afhaaldag’.
De aankoop van iets lekkers in een Genkse horecazaak kon zomaar een bon van
25 euro voor dezelfde zaak opleveren. De gelukkige winnaar, Galith Elmasbouk,
heeft zo zijn lekkere frieten helemaal terugverdiend. Blijf de lokale horeca
steunen, ze kunnen alle hulp gebruiken!

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 1 december

PRETTIGE FEESTEN!

Hou het gezellig, hou het veilig

N-VA vraagt vrijstelling belastingen voor
Genkse toeristische sector
Een van de sectoren die het zwaarst getroffen is door corona, is de toeristische sector: hotels,
vakantiewoningen, B&B’s, attracties, … Na een zware eerste coronaslag, waarin zij verplicht
moesten sluiten, worden ze nu geconfronteerd met een tweede golf die het najaarsseizoen
fnuikte – en daarmee de laatste kans om iets van het jaar goed te maken.
N-VA Genk, met name Laura Olaerts, vroeg voor de Genkse logies een vrijstelling van de
gemeentelijke opcentiemen van de onroerende voorheffing voor 2021. Het stadsbestuur
weigerde mee te gaan in extra steunmaatregelen, niet voor de eerste keer.

Laura Olaerts
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Vlaandesrepect
meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

58% 42%

“

Belastingen

63% 37%

Export

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen
door paars-groen? Word
dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word
nu lid. Of word 24/7 lid via
www.n-va.be/word-lid of
leden@n-va.be

Bij de N-VA telt uw stem wél mee. De N-VA zal de
komende jaren meer dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

