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Beste Genkenaars,
Het deed deugd om u eindelijk in levenden lijve terug te zien. Het is duidelijk
dat ons Zomerfeest en de wandeling
in de Maten een groot succes waren.
Wat hebben we dat gemist! Als corona
het toestaat, breien we hier in 2022
ongetwijfeld een vervolg aan met onze
nieuwjaarsreceptie op 30 januari.
We kregen u meer te zien, klaar voor
een praatje en een duidelijke mening
over het stadsbestuur. Oppositie voeren
en resultaten tonen van ons werk blijft
moeilijk: om beslissingen te nemen hoeft
men immers met ons geen rekening te
houden, ook al gaat men met onze ideeën
lopen. Dat frustreert u en ook ons. Begrijpelijk, maar dat is politiek. Wanneer we
niet reageren zoals gewenst, krijgen we
te horen dat we polariseren, nooit positief
kunnen zijn, van niets weten. Toch doen
we verder, iedere gemeenteraad weer.
We blijven op post en we zwijgen niet.
Dat men dat hier in Genk niet gewoon is,
wat dan nog?
Het jaareinde nadert en ik wil in deze
laatste editie van 2021 u dan ook
namens het bestuur erg prettige feesten
wensen, hopelijk met een lekkere
feestdis en (veel) volk aan tafel. Want die
gezelligheid krijg je niet overgebracht via
de digitale weg. Tot snel, beste vrienden.
Marleen Vrancken,
voorzitter N-VA Genk

www.n-va.be/genk

N-VA Genk

N-VA Genk wil jou!
Op 5 februari 2022 kiest N-VA Genk een nieuw bestuur. Voel jij je geroepen om
mee in ons Genks verhaal te stappen? Dan hebben we enkele vragen voor jou: je
woont in Genk? Top! Je bent sinds drie maanden lid van de partij? Uitstekend!
En vooral, je bent bereid om, samen met de rest van het bestuur, een actief
engagement op te nemen en N-VA Genk mee uit te bouwen? Fantastisch!
Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen bij onze voorzitter,
Marleen Vrancken, via marleen.vrancken@n-va.be.
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Vlieg samen met ons het nieuwe jaar in en
klink mee op vooruitgang in 2022
Waar?
Limburgse Vleugels
Vliegplein 1, 3600 Genk
Wanneer?
Zondag 30 januari vanaf 17 uur
Gelieve jullie aanwezigheid te bevestigen bij Cindy Machiels (ledenverantwoordelijke)
voor 15 januari. 0484 44 18 54 of cindy.machiels@n-va.be.
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Op zwier met Demir in de Maten

€

Knoeien met subsidies

€

We verwelkomden samen met de beheerders van de Maten en Natuurpunt zo’n 160 wandelaars in dat unieke Vlaamse natuurdomein
voor een wandeling met onze Zuhal. Bedankt voor de deskundige uitleg, het gezellige gezelschap en het deugddoende onderonsje
met drankje en hapje achteraf. Voor herhaling vatbaar, zeker weten.

€

Zomaar 350.000 euro subsidies
N-VA-gemeenteraadslid Geert Reyskens wilde uitleg waarom een balletschool dringend een ‘uitzonderlijke’ subsidie van 350.000 euro moet krijgen. “Deze school krijgt zomaar subsidies zonder
advies en er is nog niet eens gepraat over duurzaamheid of overleg geweest met de sportraad”.

Drie keer langs de kassa

Geert Reyskens

“Waarom mag Bregel als enige gegadigde drie keer langs de kassa passeren voor een coronasubsidie van 40.000 euro?”, vragen N-VA-raadsleden Chantal Coppens en Laura Olaerts. Is het toeval
dat de toegekende burgerbudgetten – op basis van uw stemmen, zo heet het – vooral naar verenigingen gaan met een duidelijke CD&V- of Vooruit-signatuur? “Men heeft dan wel een nieuw
subsidiereglement goedgekeurd in februari maar wanneer het beter uitkomt, hanteert men het
oude en schiet er van gelijke behandeling van burgers niet veel over”, aldus Chantal en Laura.

Chantal Coppens Laura Olaerts
Borgstellingen als verdoken vzw-subsidies
Opnieuw stond er een borgstelling op de agenda van de gemeenteraad. Deze keer voor padelterreinen. Het zoveelste dossier waarin de gemeente zich borg stelt voor investeringen van vzw’s.
De stad kan haar rol hierin niet blijven rechtvaardigen. “De N-VA wil vermijden dat de stad in
een financiële put terechtkomt waar de Genkse belastingbetaler voor moet opdraaien als het
slecht afloopt met de investeringen”, stelt N-VA-raadslid Stefano Ghiro.

Stefano Ghiro
genk@n-va.be
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Wonen in Genk
Onzuivere bouwdossiers
N-VA-raadslid Jan Bergmans legde al verscheidene keren de vinger op onzuivere wonden in dossiers
rond bouwen of grondverkoop. Intussen heeft u misschien ook vernomen dat de Vlaamse overheid
een overkoepelende werking wil betreffende sociale woningbouw, zodat ook andere gemeenten hun
verantwoordelijkheid moeten nemen om aan de verplichte 9 procent sociale woningen te komen. Het
gemeentebestuur van Genk (dat welhaast aan 15 procent zit) wil daar niet in mee.

Jan Bergmans

Salamipolitiek om milieueffectenrapport te vermijden
“De geplande bouw van vijftien huizen in de Bretheistraat, de eerste fase in een veel groter project, is
een sterk staaltje salamipolitiek van het stadsbestuur. Door het project op te delen in fases als plakjes
van één worst, omzeilen de ontwikkelaars en de stad de verplichting om een milieueffectenrapport aan
te moeten vragen” klaagt Zuhal Demir aan. “Maar je moet het project in zijn geheel bekijken om te
weten welke effecten ermee gepaard gaan. Daarnaast wordt er hiervoor 1,2 hectare waardevol eikenbos
opgeofferd. Zonder compensatie elders, die normaal in drievoud dient te gebeuren. Dat de burgemeester de kans klein acht dat er latere fases zullen worden gerealiseerd, zegt genoeg. Het dossier werd niet
ingetrokken, de N-VA stemde volmondig tegen.”

Zuhal Demir

Inspraak als zoethoudertje
Keer op keer horen we de Genkse burger klagen dat het gemeentebestuur hen zogenaamd raadpleegt maar daarna gewoon doet wat het blijkbaar altijd al van plan was. Inspraak als zoethouder en
daarna voldongen feiten. Uitgerekend dat vrezen we weer met de inplanting van extra supermarkten
op de Hasseltweg, gecontesteerd op verscheidene inspraakmomenten en door ons aangeklaagd op de
gemeenteraad. Hetzelfde gebeurde bij bouwprojecten (Fransebos-Bresserpark) of openbare werken
(rattenplaag Heideblook, heraanleg Stalenstraat), ondanks protesten of waarschuwingen.
De proefopstelling van een terras in de Stalenstraat in Waterschei roept ook vragen op. Dat proefterras werd op de weg gebouwd waar voorheen parkeerplaatsen waren. We begrijpen dat Stad Genk de
pijnpunten qua mobiliteit hand in hand met de horeca wilt aanpakken. “Maar hier wordt de zwakke
weggebruiker of terrasganger gebruikt waar er eerder verkeersdrempels, flitspalen of trajectcontroles
van toepassing zijn”, stelt N-VA-raadslid Sabine Hoeven. Bovendien schort er wat aan de breedte van de
rijbaan in een 50 km/u-zone. Enkel de verkeersveiligheid lijdt hieronder, een averechts effect!

Sabine Hoeven

Resultaten
Toch zijn er hier en daar momenten dat we fier zijn dat we op dergelijke nageltjes zijn blijven kloppen.
Zo is het resultaat van de tussenkomst van Cindy Machiels, omtrent de ‘afgrond’ in de tuinen van de
Schutterijstraat, alvast een belofte dat de gemeente dat euvel volgend jaar zal wegwerken. En zo is ons
gemeentebestuur eindelijk in actie geschoten om de twee regeltjes over dierenwelzijn in hun meerjarenplan om te zetten in beloften (een nieuw asiel binnen vijf jaar) en in concrete subsidies voor bevriende
organisaties (Beestig Genk). Nu zien wat er van in huis komt.

Cindy Machiels

Vaccinatiecentrum bedankt!
Gemeenteraadsleden en zorgverstrekkers Cindy Machiels en Geert Reyskens
bedankten namens N-VA Genk de inzet van professionals en vrijwilligers
in het vaccinatiecentrum van Genk. Dankzij hun engagement gingen er
opnieuw veel deuren open in deze tijden van corona. Duizendmaal dank!

www.n-va.be/genk

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.

Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

