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V.U.: MARLEEN VRANCKEN, OUDE HEIDE 4, 3600 GENK

3600, wij komen naar u!   

N-VA Genk bezoekt dit najaar verschillende wijken in onze stad. Zo 
willen we te weten komen wat er meer dan ooit speelt bij de  
Genkenaar. U kan ons herkennen aan de gele aanhangwagen.

Gewapend met een kleine traktatie en een luisterend oor willen wij 
van u horen wat er in de wijk en in heel Genk goed is, maar vooral 
ook wat er beter kan. 

Aarzel niet om onze bestuursleden en onze gemeenteraadsleden aan 
te spreken met uw ideeën of klachten. Of om gewoon een praatje te 
slaan. Iedereen is meer dan welkom.  
 
De exacte locaties vinden jullie op onze website en sociale media.

 www.n-va.be/genk              N-VA Genk             @NVAGenk

Zuhal Demir zet  
mensen met handicap 
op de eerste plaats
In september gingen de uitkeringen voor 
mensen met een handicap 2,9 procent 
omhoog. Maar de federale regering neemt 
– onder impuls van staatssecretaris Zuhal 
Demir – nog enkele belangrijke beslissingen 
voor mensen met een handicap. Zo worden 
de uitkeringen gespreid verder opgetrokken 
tot de Europese armoedegrens.

Een persoon met een handicap die op de arbeidsmarkt 
minder dan een derde van een normaal loon zou verdienen, 
krijgt vandaag een uitkering. Bij deze groep mensen is er een 
aanzienlijk armoederisico. Met een handicap gaan namelijk vaak 
hoge kosten gepaard. “Door deze inhaalbeweging geven we niet 
alleen de broodnodige steun maar pakken we tegelijkertijd de  
armoede aan”, reageert een tevreden Zuhal Demir, die onder 
meer bevoegd is voor armoedebestrijding.
 
Ook wordt bij mensen met een handicap die kunnen en willen, 
het werken gestimuleerd. Deelnemen aan de arbeidsmarkt is veel 
meer dan het verwerven van een inkomen. Het is een manier om 

volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij. Demir zegt 
daarover: “We stimuleren deze deelname door het gebruik van 
de trein toegankelijker te maken, in samenspraak met de NMBS. 
Werk is belangrijk, maar er geraken ook.”

Toch is de staatssecretaris niet blind voor fraude bij de tegemoet-
komingen voor mensen met een handicap. Wie misbruik maakt 
van het systeem, wordt strenger aangepakt. Zo kan je voortaan 
slechts aanspraak maken op een dergelijke uitkering als je tien 
jaar in het land verblijft. “Een evenwichtig pakket van geven en 
nemen”, besluit de staatssecretaris.

“We stimuleren iedereen om volwaardig 
deel te nemen aan onze maatschappij.”

Zuhal Demir 
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Nicole Beirnaert: 

“Ik wil kinderen motiveren om hun kansen te grijpen”
Nicole Beirnaert (50 jaar) werd geboren in Genk, als kind in een gezin met een mijnverleden. Ze groeide op 
in de bossen van Zutendaal met haar acht broers en zussen. We zochten Nicole op voor een kort gesprek.

Hoe was het om op te groeien in een 
groot gezin, Nicole?

Dat was niet altijd makkelijk, maar ik 
sta daardoor wel met beide voeten op de 
grond. Het gaf me een nuchterheid mee die 
maakt dat ik me altijd heb bijgeschoold, in 
talen, boekhouding en nieuwe technologie. 

Ik doe mijn job als boekhoudster bij een 
industrieel bedrijf in Lummen met veel 
plezier. Het beste voel ik me wanneer ik 
de omgang tussen iedereen gesmeerd kan 
laten lopen. Daar ben ik vaker meer mee 
bezig dan met het pure boekhouden.

Waar gaat je aandacht vooral naar uit?
Genk kent een grote schooluitval en te 
veel kansarmoede. Het belang van een 
behoorlijke scholing is groot voor jong 
en oud, man en vrouw, hetero en holebi, 
autochtoon en allochtoon, gelovig of niet.  
Daarom hou ik ervan kinderen te motive-
ren om hun kansen te grijpen. 

Ik zie ook oudere mensen of kansarmen 
die moeite hebben met de digitalisering 
of andere groepen die uit de boot vallen. 
Bovendien ben ik ongerust over de kleine 
criminaliteit, die mensen ’s avonds doet 
binnenblijven en afsnijdt van mekaar. 

Een goed evenwicht tussen werk en privé 
vind ik cruciaal, maar ook mensen zonder 
werk motiveren en eenzame mensen weer 
onder het volk krijgen, vind ik belangrijk. 
Daar wil ik, samen met N-VA Genk, graag 
oplossingen voor bedenken. Ik zie me 
vooral als een luisterend oor dat pijn- 
punten detecteert of als adviseur die 
bruikbare ideeën levert. Zo wil ik mijn 
steentje ertoe bijdragen dat mensen plezier 
vinden in hun leven.

Waarom kies je voor de N-VA?
De N-VA durft de problemen te benoemen 
en is bereid nieuwe paden te verkennen. Ik 
woon heel graag in Genk en ik zie bij de 
N-VA dezelfde zorg om de problemen die 

ik in mijn gemeente bespeur te bespreken 
en te behandelen. De bestuursgroep is ook 
een leuke mix tussen ouderen en jongeren, 
mensen van allerlei komaf en achtergron-
den. Ik zie er dus wel kansen om aan mijn 
bekommernissen tegemoet te komen.

Wist je dat ...
  De meerderheid in juni besliste om de om de parkeerplaatsen aan het station in Genk 

voor gebruikers van de trein betalend te maken? Enkel de N-VA-gemeenteraadsleden 
stemden tegen deze extra belasting voor de reiziger. Wij vinden dit een fout signaal.

Jan Jambon komt naar Genk!

Wil u er graag bijzijn? Gelieve te reserveren via onze secretaris laurens.leyssens@n-va.be.  
Wees er tijdig bij want de plaatsen zijn beperkt.

Op zondag 12 november zakt Jan  
Jambon, minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken, af naar Genk. 
We ontvangen de minister in de  
theaterzaal in C-Mine. Iedereen is  
welkom vanaf 11 uur.  
 
Nadien biedt N-VA Genk de  
aanwezigen graag een receptie aan in 
aanwezigheid van de minister en onze 
Genkse kopstukken.

ZONDAG

12 november
11 uur

Theaterzaal  
C-Mine
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Ford Genk-site klaar voor 
nieuwe toekomst
Op 31 december 2015 werd Vlaanderen eigenaar van 
de terreinen van het voormalige Ford Genk. Een half 
jaar later ging meteen ook het masterplan voor de site 
van start, met de ambitie om er 2 500 nieuw jobs te 
creëren op een nieuwe bedrijvenzone. Nu de sloop-
werken van de oude gebouwen starten, gaan we de 
slotfase van de herontwikkeling van de Ford-site in.

Het Masterplan Ford Genk is een samenwerking tussen  
Vlaanderen, Stad Genk en De Vlaamse Waterweg nv. Zij willen 
de voormalige industriële terreinen omvormen tot een nieuwe 
bloeiende economische site voor logistieke bedrijven met  
toegevoegde waarde en ondernemingen in de maakindustrie. 
Vandaag  staan alle projectpartners klaar en begint de afbraak 
van de oude fabriek: Ford Genk is klaar voor een nieuwe toe-
komst.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters is tevreden 
over het vlotte verloop van de herontwikkeling: “Door de  
succesvolle samenwerking van de projectpartners zullen we onze 
ambitie kunnen waarmaken om hier maar liefst 2 500 tot 3 000 
nieuwe jobs te creëren. Dit geeft een nieuwe boost aan Genk en 
Limburg.”

Thor Central

Nieuwe, unieke vergader- 
locatie in Waterschei
Toerisme Vlaanderen investeert 2,2 miljoen in Thor 
Central: een nieuwe congres- en vergaderlocatie op 
de mijnsite van Waterschei. Dankzij deze financiële 
steun en het unieke erfgoedkader kan Thor Central 
uitgroeien tot een sterke troef die veel zaken- 
toeristen naar Genk zal lokken.
 
Thor Central komt op de mijnsite van Waterschei en 
moet uitgroeien tot een congres- en vergaderlocatie 
voor bijeenkomsten tot wel 300 personen. De locatie 
combineert eigentijdse ruimtes, een historisch  
karakter én een goed verhaal met al het moderne 
comfort. 

Moderne meetingruimtes in een  
erfgoedomgeving
“Zakenlui zijn gulle sponsors van onze economie”, 
zegt minister van Toerisme Ben Weyts. “We gaan 
deze fantastische groeimarkt nu aanboren. Bij Thor 
Central passen we een Vlaams succesrecept toe: 
moderne meetinginfrastructuur wordt gekoppeld 
aan een erfgoedomgeving. De congreslocatie wordt 
ingebed in het ruimere Thor Park, dat een breed scala 
van activiteiten bundelt. Een flinke nieuwe injectie in 
onze economie, een hefboom voor heel Limburg.”

Uit onderzoek blijkt dat het aantal congressen in 
Vlaanderen op termijn kan toenemen met wel 12 
procent, tot ongeveer 84 000 per jaar. Het grootste 
groeipotentieel zit bij de internationale associaties 
die gespecialiseerde congressen over hun vakdomein 
organiseren.

Sluikstorten tegengaan in Genk
Tijdens de gemeenteraad van september voelde N-VA-raadslid 
Kris Mercken de meerderheid serieus aan de tand over het  
afvalbeleid van onze stad. Het fenomeen van sluikstorten 
neemt namelijk dramatische vormen aan in de Genkse  
woonwijken. 

In 2013 werden er nochtans mobiele camera’s 
geplaatst om sluikstorten tegen te gaan, met steun 
van de N-VA. Wij vragen nu een grondige evaluatie 
van deze camera’s. Maakt de stad wel voldoende 
gebruik van de beelden om te sanctioneren? 

Gele vuilzakken voor verbetering vatbaar
Ook het proefproject met de gele huisvuilzakken 
voor ‘zachte plastiek’ stellen we in vraag. Wij zien 
dat veel mensen het niet begrijpen. Zes maanden na de invoering maken  
mensen nog steeds fouten, tot grote frustratie van vele buurtbewoners die 
lijdzaam moeten toezien dat de afvalzakken op straat blijven staan. 

N-VA Genk wil alvast actief meewerken aan een beter afvalbeleid. Blijven-
de sensibilisering moet centraal staan, maar we vragen ook een duidelijk 
lik-op-stukbeleid voor de mensen die hardleers blijven.

“N-VA Genk wil actief 
meewerken aan een 
beter afvalbeleid.”

Kris Mercken,  
voorzitter N-VA Genk



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 wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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