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N-VA Genk wenst u
een fijn 2018!

Nieuwe Zorgcentra na Seksueel
Geweld zetten slachtoffer centraal
De laatste weken hebben we via de campagne #metoo een opstoot
gezien van de verontwaardiging die mensen ervaren bij seksueel
geweld. Steeds meer slachtoffers werpen de schaamte van zich af en
spreken over wat hen overkomen is. Dat is een goede zaak. “Slachtoffers verdienen beter en dat lijken we als maatschappij ook steeds meer
te beseffen. De opvang, zorg, erkenning en snelheid waarmee slachtoffers worden geholpen, is cruciaal om dit trauma te verwerken”, stelt
Zuhal Demir.
De nieuwe Zorgcentra na Seksueel
Geweld focussen op het slachtoffer. Ze
concentreren alle beschikbare hulpverlening op één adres en werken met
personeel dat opgeleid is in de opvang
van slachtoffers van alle leeftijden.
“Bovendien staat er een netwerk van
specialisten op medisch, psychologisch,
politioneel en juridisch vlak klaar. Zo
kunnen daders ook sneller gevat worden”, zegt de staatssecretaris. De centra

zijn verbonden aan een ziekenhuis en
zijn permanent beschikbaar. Omdat het
over een volledig nieuw zorgmodel gaat
in ons land, met verschillende nieuwe
functies, wordt er van start gegaan met
drie pilootprojecten in Gent, Brussel en
Luik. “Maar ook Limburg heeft baat bij
een dergelijk zorgcentrum. Ik ga op zoek
naar middelen om er een in onze provincie te openen”, besluit Demir.

Galith Elmasbouk over de rellen in Brussel en Genk
Ik was laatst bij mijn vader op bezoek en we hadden het over de rellen in Brussel en Genk van vorige
maand. Hij zei: “Galith, ik ben naar België gekomen met jouw mama om te werken in de mijnen. Voor
een betere toekomst voor ons, maar ook voor de kinderen die later volgden.”
“Ik ging vanaf mijn achttiende meer dan
twintig jaar lang honderden meters onder de
grond om hard te werken. Na de mijnsluiting heb ik nog eens vijftien jaar in de bouw
gewerkt. Ik heb vrienden verloren in de
mijn, aan de ene hand heb ik nog maar vier
vingers, aan de andere nog een halve pink,
ik heb stoflongen… Waarom? Om jullie een
mooie toekomst te kunnen bieden.”
“In de mijn was iedereen zwart. Welke nationaliteit of geloofsovertuiging je ook had,
iedereen hielp elkaar en had respect voor

elkaar”, vervolgde vader. Hij vertelde dat
toen hij pas in België aankwam, de Belgische
buren brood en melk kwamen brengen uit
pure vriendschap. “Waar is die tijd naartoe? Waarom heeft de jeugd geen respect
meer voor zijn medemens en voor het land
waar jullie geboren zijn? Wat er in Genk en
Brussel gebeurd is, kan niet! Mag niet! Jullie
krijgen hier alle kansen om te studeren, om
te werken. Je moet die kansen grijpen en
hard je best doen. Wij moesten onmiddellijk
hard werken.”
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N-VA Genk wenst
u een prettige kerst!

Bestuurslid Jan Heylen
stelt zich aan u voor
Kan een N-VA-afdeling zonder een Jan? Wij alvast
niet en dus verwelkomen we Jan Heylen met open
armen.
Wie is Jan?

Jan Jambon sprak in
C-mine over veiligheid
Leven we nu veiliger dan drie jaar geleden? Die
vraag kreeg minister van Binnenlandse Zaken
en Veiligheid Jan Jambon voorgeschoteld. Zijn
antwoord: ja en nee.

Jan is 31 jaar. Hij behaalde
een diploma toegepaste
economische wetenschappen
en general management. Jan
ziet zichzelf als een trotse,
maar rustige Limburger. Hij
is gebeten door politiek en
specialiseert zich vooral in
het oplossen van financiële
en economische vraagstukken. Jan houdt ervan om
met zijn adoptiehond uit
Sardinië, Nelson, de Genker
bossen te verkennen en supportert voor KRC Genk.

Waarom koos Jan voor
N-VA?

Ja
omdat er verscheidene maatregelen in verschillende fases genomen zijn. Denk maar aan de
vernieuwing van de voorhistorische uitrusting
van de politie, de gewraakte inschakeling van
militairen bij bewakingsopdrachten, het aanscherpen van de terrorismewet, het inzetten van
intelligente camera’s, de registratie van passagiers
op vliegtuigen, het verhogen van de capaciteit van
de politie…

Nee
 mdat de vijand natuurlijk ook niet stilzit en
o
steeds op zoek gaat naar nieuwe methodes. Er zijn
grote stappen in de goede richting gezet, maar we
moeten alert blijven.

genk@n-va.be

“Het profiel van de partij.
De N-VA pakt de problemen
aan. We hebben nu eindelijk
een regering die het overheidsbeslag wil terugdringen
en de belastingen op werk
verlaagt. Dat is de verdienste van onze partij. N-VA
heeft de wil om vastgelopen situaties uit het slop te
trekken en ijvert voor meer
efficiëntie, zelfredzaamheid
en verantwoordelijkheid.
Ook het verhaal van rechten,
die onlosmakelijk verbonden
zijn met plichten, spreekt me
erg aan”, zegt Jan.

“Door de digitalisering
verdwijnen heel wat lokale handelszaken. Naast
leegstand levert Genk dat
ook dubieuzere vormen van
commercie zoals gokkantoren, nachtwinkels... op. Genk
moet hier duidelijkere lijnen
trekken. We moeten daarvoor het warm water niet
uitvinden. Kijk maar hoe
ze in Sint-Niklaas de grote
leegstand van winkelpanden hebben weggewerkt. Of
hoe men in Maastricht met
allerlei uitdagingen omgaat”,
aldus Jan.

Wat moet er veranderen
in Genk?

“Genk lijkt me vooralsnog te
veel aan ‘loodgieterij’ te doen
en dus, ondanks alle goede
bedoelingen, maar wat aan te
modderen. Genk en zijn inwoners verdienen beter. Daar
wil ik samen met N-VA mee
mijn schouders onderzetten”,
besluit Jan.

Jan: “Genk scoort nog te
hoog op vlak van werkloosheid. Voor een deel door de
grote schooluitval.”

“Bovendien verlaten te veel
goed geschoolde werkenden
onze stad. Allicht stijgt daardoor de werkloosheid en is er
meer armoede”, zegt Jan.
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Nieuws uit de gemeenteraad

Buurtinformatienetwerken maken uw buurt veiliger
Naar aanleiding van het grote aantal inbraken stelde gemeenteraadslid Marleen Vrancken in april van dit jaar
voor om buurtinformatienetwerken (BIN’s) op te richten en al bestaande netwerken vanuit het bestuur te begeleiden. De stad heeft dit voorstel aangenomen. Midden november werd het eerste bord, dat aangeeft wanneer je
een BIN binnen rijdt, geplaatst in Terboekt.
Het doel is om het algemene veiligheidsgevoel te
verhogen, de sociale controle te bevorderen en vooral
potentiële criminelen preventief te ontmoedigen.
Coördinatie vanwege het bestuur bevordert het contact tussen de initiatiefnemers en de veiligheidsdiensten, maar is ook belangrijk omwille van de privacy en
om wildgroei tegen te gaan.
Er zijn inmiddels al zeven buurtnetwerken actief in
onze stad. Het initiatief zal ongetwijfeld op grote
schaal aanslaan. Zo is weer maar eens, net als bij het
eenrichtingsverkeer en de Fietsotheek, bewezen dat
opbouwende oppositie loont.

“Via buurtinformatienetwerken maken we
samen werk van een
veiliger Genk. Sluit
ook aan met jouw
buurt!”
Marleen Vrancken
Gemeenteraadslid

Kinderarmoede: de accenten van N-VA
Op 15 november vond op initiatief van Rotaryclub Genk-Staelen een ronde tafel over kinderarmoede plaats
in Thor Central, met als moderator Indra Dewitte. Naast de experts en lokale beleidsmakers waren ook Jo
Vandeurzen en Zuhal Demir uitgenodigd. Na een reeks deprimerende cijfers en getuigenissen, waarbij we heel
wat moederharten hoorden breken, kregen we te horen dat er in Genk heel wat hoopvolle initiatieven bestaan,
maar dat de effecten nog niet direct te merken zijn. Er is heel veel enthousiasme en inzet, maar het kan en
moet allemaal efficiënter en meer gecoördineerd.
Zuhal Demir getuigde dat haar gezin
ongetwijfeld bij de doelgroep zou gehoord hebben, maar dat ze die situatie
ontgroeid zijn door de aanpak van
haar vader.
Verder beklemtoonde Zuhal dat
kinderarmoede niet losstaat van
gezinsarmoede. Het is een complexe
materie waar focussen op één aspect
niet voldoende is. Om hieraan te ontsnappen is het cruciaal dat ouders een
job vinden en de taal leren. Ze riep de
ondernemers in de zaal dan ook op
om mensen uit de doelgroep aan te
nemen en een kans te geven.

www.n-va.be/genk

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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