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Beste Genkenaar,

Vooreerst wil ik u namens onze hele 
Genkse N-VA-ploeg het allerbeste 
wensen voor 2019, met bovenaan 
het lijstje een goede gezondheid.  
U bent hartelijk welkom op ons 
nieuwjaarsfeest op 25 januari. 

Als trotse voorzitter van N-VA Genk 
wil ik al onze kiezers bedanken voor 
hun steun tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen. N-VA Genk zette een 
verkiezingsuitslag neer die velen ons 
benijden: van 18 naar 28 procent, 
van 7 zetels naar 12, van 7 467 naar 
11 709 stemmen. Op de volgende 
pagina’s stellen we u onze twaalf 
raadsleden voor. Het is een mooie 
mix van oud en jong, ervaren en 
nieuw, dames en heren, uit vele  
hoeken van Genk en uit zeer  
verscheidene milieus. Zij zullen 
waken over uw belangen.

Naast deze raadsleden kan de N-VA 
nog steeds rekenen op de inzet van 
al onze kandidaten, evenals op tal 
van andere bestuursleden, leden en 
vrijwilligers. Ook in hen hebben we 
het volste vertrouwen. We maken 
van deze gelegenheid gebruik om  
iedereen te bedanken voor zijn 
bijdrage aan onze prachtige ver-
kiezingsuitslag. Die is wel degelijk 
opgevallen in Vlaanderen en heeft in 
Genk meer indruk gemaakt dan men 
zal (willen) toegeven.

Op 14 oktober stond mijn hart heel even stil. 
Dat zoveel Genkenaren overtuigd werden 
dat de N-VA voor Genk de juiste recepten op 
tafel legt, betekent dat de verkiezingen voor 
ons een succes waren. Hartverwarmend was 
de grote steun voor alle 38 andere kandidaten 
uit ons team.

Wij wonnen dan wel deze verkiezingen, 
helaas won de Genkenaar ze niet. Ondanks 
de uitnodiging van Wim Dries om te praten 
over een coalitie van CD&V en N-VA en de 
daaropvolgende gesprekken, koos CD&V 
ervoor de coalitie van verliezers met ProGenk 
verder te zetten.

Inhoud boven postjes
Tijdens de gesprekken met CD&V wilden 
wij het hebben over inhoud, maar van hun 
kant hebben we geen enkel eigen voorstel 
gehoord. Zij begonnen telkens opnieuw over 
de verdeling van de postjes. Dat was niet de 
manier waarop wij het wilden aanpakken. 
Mijn overtuiging is dat het louter schone 
schijn was. De keuze voor ProGenk lag al 
langer vast.

En dat is frappant. In de laatste weken voor 
de verkiezingen erkende de burgemeester de 
groeiende segregatie in onze samenleving, 

deels gevoed door signalen die hij zelf gaf 
met subsidies aan de Grijze Wolven en Milli 
Görüs en zijn aanwezigheid op het feestje 
van Erdogan. Vandaag is dat opnieuw volledig 
van de baan. Wim Dries koos ervoor de 
verzuchtingen van de Genkenaar naast zich 
neer te leggen. 

Constructieve oppositie
Wij kijken nu vooruit en nemen onze rol als 
oppositiepartij volledig op. Al een week na de 
verkiezingen maakte ik duidelijk dat ik de rol 
van fractievoorzitter op mij zou nemen. Met 
de duidelijke ambitie om het de coalitie van 
verliezers niet gemakkelijk te maken.

Onze recepten zullen we met twaalf sterke 
raadsleden constructief, maar rechtlijnig 
afdwingen. Voor een sterker taalbeleid. Voor 
een beleid dat mensen activeert. Voor een  
samenleving waar segregatie geen plaats 
krijgt. Omdat de Genkenaar niet koos voor 
‘meer van hetzelfde’.

De eerste inhoudelijke gemeenteraad is 
gepland op 22 januari. Hopelijk tot dan, of 
elders in Genk.

11 709 keer bedankt, Genk!

Kris Mercken
Voorzitter  
N-VA Genk
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Uw vertegenwoordigers in de gemeenteraad

Heel veel Genkenaren met een migratie- 
achtergrond hebben nooit een andere 
thuis gehad dan Vlaanderen. Door de 
taal te leren, de wetten te omarmen en te 
studeren, krijgen velen hier meer kansen 
dan ze ooit elders zouden kunnen krijgen. 

Het is niet alleen in het belang van de 
Genkse gemeenschap dat migranten zich 
integreren. Het is vooral in hun eigen 
belang. Anderzijds valt anno 2018 niet 
te ontkennen dat in ons Genk enclaves 
gebouwd worden die zich afzetten van 
onze maatschappij. Het is de olifant in de 
kamer die door politici steevast werd en 
nog steeds wordt genegeerd. 

De N-VA koestert de hoop dat we in  
Genk en in de rest van het land anders 
met migratie en integratie zouden  
omgaan: strenger, meer gecontroleerd, 
met respect voor de bevolking die al die 
politieke ruimhartigheid moet omzetten 

in een samenleving. Die hoop kreeg in 
2015 een eerste zware klap door Merkels 
‘Wir schaffen das’-beleid. En vandaag 
krijgt ze de doodsteek met het zogenaamde 
‘United Nations Global Compact for 
Migration’ van Marrakesh.

Het ongebreidelde, zelfs wereldvreemde, 
optimisme over migratie staat in schril 
contrast met de werkelijkheid. Heel 
veel armoede in West-Europa heeft een 
migratieachtergrond. Daar zijn culturele 
oorzaken aan verbonden die generaties 
later nog overleven. Nieuwkomers komen 
in een netwerk van kansarmoede en zelfs 
criminaliteit terecht. Segregatie van  

Migratiepact Marrakesh: ‘Meer van hetzelfde’ kan nooit een oplossing zijn
bevolkingsgroepen is een realiteit. De 
strijd om basisrechten voor vrouwen is 
nog lang niet gestreden. Ook niet wanneer 
mensen al jaren of generaties hier zijn. 
We leven helaas niet met elkaar. We leven 
naast elkaar en hebben een totaal andere 
visie op de samenleving. Dat zijn koude 
feiten die niet worden aangehaald in het 
migratiepact van Marrakesh. Ze worden 
zelfs tegengesproken wanneer migratie 
als eenzijdig positief wordt voorgesteld. 
En er wordt ronduit gelogen wanneer 
ervan uit wordt gegaan dat de problemen 
veroorzaakt worden door racisme in de 
ontvangende landen.

Stellen dat de multiculturele samenleving 
mislukt is, is een bal voor open doel. Er 
iets aan doen, is de plicht van de generatie 
politici die na de vaststelling komt. ‘Meer 
van hetzelfde’ kan nooit een oplossing zijn. 
Werken volgens de geest van het migratie- 
pact is terugkeren naar de tijd dat we pro-
blemen lieten aanzwellen in plaats van ze 
aan te pakken. Het argument dat het pact 
niet juridisch afdwingbaar is en bol staat 
van diplomatiek taalgebruik, is niet meer 
dan een zwak excuus om te verhullen dat 
het gewoon mijlenver van de samenleving 
staat.

Het is de opdracht van de politiek om aan 
diezelfde samenleving duidelijk te maken 
dat wij die wereldvreemdheid niet delen. 

Zuhal Demir

Zuhal Demir
38 jaar, Genk-centrum 
Voormalig staatssecretaris voor 
Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, 
Personen met een beperking, Weten-
schapsbeleid en Grootstedenbeleid, 
fractievoorzitter N-VA Genk

Laura Olaerts
22 jaar, Caetsbeek 
Studente rechten

Jos Lantmeeters
54 jaar, Molenblook 
Volksvertegenwoordiger, advocaat

Jasper Olaerts
31 jaar, Vlakveld 
Manager C-mine Crib

Jan Bergmans
58 jaar, Termien 
Brandstoffenhandelaar

Marleen Vrancken
43 jaar, Boxbergheide
Lerares

Geert Reyskens
51 jaar, Termien 
Psychiatrisch verpleegkundige

Sabine Hoeven
45 jaar, Gelieren 
Kinderopvang Goed Gemutst

Danny Kerkhofs
60 jaar, Termien 
Gepensioneerde militair, muzikant 
en entertainer

Sabrina Cavaliere
30 jaar, Sledderlo 
Kantoorhouder

Stefano Ghiro
46 jaar, Termien 
Ex-profvoetballer, zelfstandige

Chantal Coppens
63 jaar, Bret 
Lerares met pensioen



De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven. 
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een 
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de 
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom 
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit 
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen, 
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg. 

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als 
positief gegeven. Het opent de deur voor:

• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen

• Soepelere procedures voor gezinshereniging

• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen

• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

“Charles Michel stapte 
op het vliegtuig als 
premier van de Zweedse 
coalitie. Hij kwam terug 
als premier van de 
Marrakesh-coalitie 
zonder democratische 
meerderheid.” 
N-VA-voorzitter Bart De Wever 
na zijn ultieme oproep aan de 
pro-Marrakeshpartijen.

Waarom de N-VA zich verzet tegen 
het VN-migratiepact van Marrakesh

Scan de QR-code en 
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid 
mail naar leden@n-va.be 
of bel 02 219 49 30

Lees meer op 

www.n-va.be/migratiepact


