
Beste Genkenaars,

Oef, we mogen 2022 bestempe-
len als het jaar van de herop-
standing, de terugkeer naar het 
normale leven na twee moeilijke 
coronajaren. Ook onze afdeling 
en jongerenafdeling waren 
springlevend met verschillende 
grote en kleine activiteiten, 
zwerfvuilopruimacties en stevig 
politiek werk vanop de opposi-
tiebanken. Kortom, eigenlijk wat 
u van ons verwacht en meer. 
Ik ben als voorzitter dan ook 
bijzonder trots op deze ploeg van 
enorm gemotiveerde mensen 
waarmee we 2022 afsluiten. 

Wat mag 2023 dan zoal 
brengen namens N-VA Genk? 
Een nieuwjaarsreceptie, natuur-
lijk! We heffen samen met u het 
glas op het nieuwe jaar. Een 
‘save the date’ vindt u verder in 
dit blaadje. Ook de verkiezings-
voorbereiding zal een versnel-
ling hoger schakelen, want 
2023 is het laatste volledige 
‘bestuur’-jaar van de huidige 
meerderheid. 

Maar we starten nu al met het 
belangrijkste: u prachtige en 
warme feesten wensen met uw 
dierbaren en de beste wensen 
voor het nieuwe jaar. Geniet 
ervan en tot in 2023.

Marleen Vrancken

N-VA Genk 
sportief in 
actie
Sportief kunnen we ook 
zijn als we dat willen. Dat 
kon met de loopschoenen 
aan tijdens Levensloop of 
door met pijltjes gooien 
bij het evenement van 
Jong N-VA Genk en Has-
selt. Smaakt naar meer!

Een kleine tegel voor de mens, een betonnen woestijn voor de mensheid

Zuhal lanceert Vlaams kampioenschap 
Tegelwippen (en wil dat Genk wint)
Tegelwippen, koerknallen,… Het zijn ludieke namen voor de strijd tegen hitte-eilan-
den en overstromingen. Door beton en asfalt open te breken en ruimte te maken voor 
groen, verbeteren we onze leefomgeving. En dat doen we met een competitieve on-
dertoon. In navolging van Nederland lanceren we het Vlaams 
Kampioenschap Tegelwippen, waarmee ik de gemeenten uitdaag 
om zoveel mogelijk te ontharden. Het zal u niet verbazen dat ik 
dan ook een warme oproep doe aan het Genkse stadsbestuur om 
hieraan mee te doen en het goede voorbeeld te geven, te begin-
nen met de spoedige start van een maximale ontharding van de 
Evence Coppéelaan zoals gepland. Want een kleine tegel voor de 
mens is een betonnen woestijn voor de mensheid.  

Save The Date Nieuwjaarsdrink

Zondag 29 januari 2023 
14-17 uur

Het Park, Oostlaan 10, 
3600 Genk

Inschrijven via ledenverantwoordelijke Cindy Machiels: Cindy.Machiels@n-va.be

DECEMBER 2022, NR. 4   I    V.U.: MARLEEN VRANCKEN, ROCKXWEIER 26, 3600 GENK

Genk
www.n-va.be/genkgenk@n-va.be N-VA Genk

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Het stadsbestuur buitenspel
Bij de eerste signalen rond Bregel Sport nam N-VA Genk de 
rol van VAR (Video Assistant Referee) op. De aangekondig-
de overname voor 1,1 miljoen euro van de accommodatie 
van de nagenoeg failliete voetbalclub door Stad Genk is nog 
altijd niet afgerond. 

Al anderhalf jaar is het oorverdovend stil en de klok tikt 
verder. Tegen eind van dit jaar moet Bregel Sport een rege-
ling hebben getroffen met de FOD Financiën op het vlak van 
openstaande btw-vorderingen. Indien dat niet lukt, zal de 
FOD Financiën de achterstallige btw invorderen en dat kan de 
Genkse club wellicht niet meer betalen. Op de gemeenteraad 
van juni 2021 vroeg N-VA Genk als optredende VAR al eens de 
expliciete stemming voor het uitvoeren van een externe audit 
op de boekhouding van Bregel Sport voor de aangekondigde 
overname van de accommodatie. De meerderheid (CD&V en 
Vooruit) stemde tegen. 

Hallucinante bedragen
Nu blijkt dat N-VA Genk het vanaf het begin bij het rechte eind 
had. Voetbalploeg Bregel Sport verkeert al jaren in een finan-
cieel ongezonde situatie en toch blijft Stad Genk zich hiervoor 
borg stellen voor in totaal ruim 1,16 miljoen euro en investe-
rings- en infrastructuursubsidies geven voor in totaal iets min-
der dan 900.000 euro. Hallucinante bedragen belastinggeld.

“De put van Bregel Sport wordt alsmaar dieper en Stad Genk 
zit er mee in. Als Bregel failliet gaat, dan zou dit betekenen 
dat Stad Genk – als eigenaar van de grond en gulle borgsteller 
– daar in curatele niet over kan beschikken en al het belasting-
geld van de Genkenaar als sneeuw voor de zon zal verdwijnen”, 
aldus gemeenteraadslid Laura Olaerts.

Zure nederlaag
Het stadsbestuur zet zichzelf door roekeloos beleid en een 
quasi blanco cheque buitenspel, terwijl de wedstrijd vrijwel 
afgelopen is. N-VA Genk roept dan ook op om zo snel mogelijk 
de overname van de accommodatie af te ronden en te stoppen 
met ondoordachte steun. Het zal anders een zure nederlaag 
worden, niet alleen voor het stadsbestuur maar ook voor de 
belastingbetaler. 

Botsende beschavingen:  
Bart De Wever in gesprek  
met Khalid Benhaddou 
Voor u beluisterd op 28 oktober 2022: het gesprek tussen Bart 
De Wever en Khalid Benhaddou naar aanleiding van het boek 
Botsen de beschavingen?, georganiseerd door de Genkse ACV 
Jongeren en MC Attawasul vzw. 

Identiteit heeft absoluut gedeelde waarden nodig, zeker in een 
nieuwe wereld waar andere identiteiten niet over zich heen laten 
stappen. Een duidelijk verwoorde Europees-Vlaamse identiteit 
is hoognodig. Onze persoonlijke indruk was, ook uit de ge-
sprekken achteraf, dat de N-VA via haar voorzitter en aanwezige 
leden zeer veel goede wil heeft betoond én gewekt bij mensen 
die dat niet verwachtten. Aanrader!

Wim Dries houdt verlaging stroomfactuur tegen 
Terwijl onze minister Zuhal Demir alles op alles zet om de factuur te verlagen, doet de 
Genkse CD&V-burgemeester Wim Dries als voorzitter van Fluvius het tegendeel. De 
‘Vlaamse component’ in de energieprijzen daalt jaar na jaar als gevolg van het Vlaams 
beleid. Door de gebrekkige inspanningen van Fluvius wordt ze echter tenietgedaan. Enkele 
maanden geleden vroeg onze minister Zuhal Demir Wim Dries in te grijpen, maar die 
heeft dat geweigerd, waardoor het Fluvius-aandeel in de factuur toeneemt. Onbegrijpelijk 
en betreurenswaardig.
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Geen subsidie meer voor AED
Levensreddend maar geen subsidie meer nodig? Onlangs besloot het stadsbestuur de 
aankoop van AED (reanimatie-) toestellen door verenigingen stop te zetten. Onbegrij-
pelijk, onverantwoord en ronduit gevaarlijk. Meer dan ooit zijn dergelijke toestellen 
essentieel bij sportverenigingen en op openbare plaatsen. Al 88 openbare gebouwen en 
verenigingen hebben gebruik gemaakt van deze subsidie, maar dat blijft nog ver onder 
hetgeen nodig is. Staat er een prijs op mensenlevens? De N-VA vroeg dan ook, bij mon-
de van Jan Bergmans en Cindy Machiels, om deze beslissing ongedaan te maken.  

Cindy Machiels              Jan Bergmans

Nood aan goede zwembaden
De zweminfrastructuur in Genk is verouderd. Gemeenteraads-
leden Jan Bergmans en Geert Reyskens willen dan ook van het 
stadsbestuur horen in welke toestand de Genkse zwembadin-
frastructuur verkeert en wat de plannen zijn met de huidige 
zwembaden. Er is een duidelijke nood aan een goede, moderne 
en performante zweminfrastructuur in onze stad en nood-
zakelijk voor onze fractie dat het stadsbestuur hiervoor het 
nodige doet.

Geert Reyskens

Stadsbestuur laat ondernemers in 
de steek
Waar tracht Genk wel z’n geld te halen? Bij de autobestuur-
der (zie parkingbeleid en trajectcontroles) en bij de bedrij-
ven. Onze Zuhal Demir diende een drievoudige motie in 
op de gemeenteraad, bedoeld om de impact van de loon- en 
energiekosten voor de Genkse bedrijven te temperen, door 
de ondertussen beruchte Genkse extra belasting op econo-
mische bedrijvigheid af te schaffen of tenminste uit te stellen 
tot 2023 of 2025. Driemaal kreeg ze een njet en liet het stads-
bestuur de lokale ondernemers in de steek in deze bijzonder 
moeilijke tijd van inflatie en energiecrisis, om de eigen kas te 
kunnen spekken.

Zuhal Demir

Genk kapt lustig verder
De zelfverklaarde meest groene centrumstad 
van Vlaanderen kapt lustig verder. De buurtbe-
woners van Steenakker en onze fractie maken 
zich ernstige zorgen over de plannen voor het 
kappen van meer dan 2,5 hectare bos voor 
woonprojectontwikkeling, zowel op het vlak van 
lokale mobiliteit als het opnieuw verdwijnen van 
waardevol groen. 

“In 2018 kocht het stadsbestuur 2,5 hectare 
bosgrond aan de Steenakker voor 17.000 euro. 
Daarop werd een aanvraag ingediend door het 
stadsbestuur om het geldende bosdecreet voor 
dit natuurgebied op te heffen. De verkoop met 
aanzienlijke meerwaarde aan projectontwikke-
laar Marchetta was dan het sluitstuk”, verduide-
lijkt gemeenteraadslid Jan Bergmans. 

“De nagel op de kop”, treedt gemeenteraadslid 
Sabine Hoeven bij. “Bos is bos en de stad heeft 
voldoende alternatieven voor woonontwikkeling 
waarbij groen gevrijwaard blijft. Wij pleiten 
dan ook onomwonden voor het behoud van het 
groen bij Steenakker.”

Sabine Hoeven
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FEDERALE BEGROTING
VAN REGERING-DE CROO IS 
ALLERSLECHTSTE VAN EUROPA

Premier De Croo belazert ons met foute cijfers. Daarvoor moest
zelfs zijn eigen staatssecretaris wijken. De feiten zijn nochtans 
helder: België heeft de allerslechtste begrotingscijfers van de 
hele eurozone. Alle broodnodige hervormingen rond de 
arbeidsmarkt en pensioenen blijven uit.” 

“

Sander Loones
N-VA-Kamerlid

Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting
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Verwacht begrotingssaldo in 2024

VLAANDEREN WÉL OP WEG NAAR
BEGROTINGSEVENWICHT IN 2027

In de Vlaamse begroting geen ‘materiële fouten’ zoals in de federale! 
De Vlaamse Regering zet koers naar een begrotingsevenwicht in 2027. 
We zijn verantwoordelijke politici. Daarom weigeren we de miserie van 
vandaag door te schuiven naar de generaties van morgen. We hebben
de moed om moeilijke problemen nu op te lossen.”

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo na correcties begrotingsdoelstelling
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Evolutie Vlaamse begroting


