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Beste Genkenaar,

Ik heb vandaag het genoegen een 
nieuweling te verwelkomen en twee 
afscheidsnemers te bedanken voor hun 
inzet. 

De eerste valt in de twee categorieën: 
ons aloude zwaargewicht Jos
Lantmeeters, doorgewinterd in de 
gemeentepolitiek én in het Vlaams 
Parlement. We laten deze dossiervreter 
met spijt in het hart gaan naar zijn 
nieuwe taak als gouverneur van alle 
Limburgers. Bedankt voor alles, Jos, 
en het ga u goed in die nieuwe 
verantwoordelijkheid. 

Peter Janssens neemt om persoonlijke 
en beroepsmatige redenen afscheid als 
ondervoorzitter. Wel mogen we nog op 
hem rekenen als bestuurslid.

Tot slot heten we Cindy Machiels 
welkom. Zij legde als opvolger van Jos 
de eed af in de gemeenteraad. Cindy 
is bijzonder gedreven als het om de 
zorgsector gaat, maar zal ook over tal 
van andere onderwerpen niet zwijgen. 
In het belang van alle Genkse burgers. 
De meerderheid kan maar gewaar-
schuwd zijn.

U zal merken dat dit blad een erg 
groene ondertoon heeft. En dat is niet 
toevallig: leefbaarheid in Genk staat 
hoog op onze agenda. Benieuwd hoe 
u daaraan kan meewerken? Lees dan 
snel verder. 

Veel leesplezier en tot snel!

Marleen Vrancken
Afdelingsvoorzitter

Gezocht: grond om te bebossen (p. 3)Streng handhaven bij illegale ontbossing (p. 2)

Bresserspark: 
“Niemand heeft recht op een vergunning”
Bewoners van de Bresserstraat, aan de 
rand van Genk-Centrum, trokken een 
tijdje terug aan de alarmbel. Ze vrezen 
dat het laatste stukje bos tussen het Hof 
van Gan en residentie Bresserspark 
gekapt wordt om er appartementen te 
bouwen. En die vrees bleek nogmaals 
zeer terecht tijdens een infovergadering 
begin oktober, waar onze fractie massaal 
aanwezig was. 

Burgemeester slaat bal mis
Burgemeester Wim Dries stelde drie 
scenario’s voor – gaande van boskap voor 
77 woningen tot boskap voor 125 wonin-
gen – en had het over verdichting van de 
stadskern. Helaas – voor de burgemeester –
wil verdichting niet zeggen dat je alle 
vierkante centimeters groen moet volbou-
wen. Integendeel: aantrekkelijke verdich-
ting van een stadskern wil net zeggen op 
voldoende plaatsen zones met groen en 
bos realiseren. Hij sloeg de bal dus mis. 
Zeker toen de burgemeester schermde 
met de rechten van de ontwikkelaar. 
Daarom nam ook ik het woord.

Geen recht op vergunning, wél op 
aangename stad
Niemand heeft recht op een vergunning. 
De Genkenaren hebben wél recht op een 
leefbare en aangename stad met voldoende 
groen. Om te rusten, te sporten, te ravot-
ten, samen te komen. De burgemeester 
schrapte eigenhandig een vierde scenario: 
het behoud van het groen. Het is enkel 
dat scenario dat N-VA Genk steunt. 

Groen en gezond Genk
Laten we Genk niet vol betonneren, het 
centrum is al grijs genoeg. Laten we net 

volop inzetten op een groenere stad, 
een gezondere stad, een stad waar ook 
ruimte is voor water om te infiltreren. 
Zeker na de coronacrisis en de droogte-
periodes moet het stadsbestuur laten 
zien dat het geen betonboer is. Door 
slimme keuzes te maken en soms ook 
‘neen’ te zeggen aan een ontwikkelaar.

Helaas kan ik als minister niet beslissen 
over het behoud van het groen. Over 
het project wordt finaal beslist door 
het provinciebestuur en CD&V-gede-
puteerde Inge Moors, partijgenoot van 
de burgemeester. Hopelijk verliest zij 
scenario vier (behoud van het bos) niet 
even hard uit het oog als de burgemeester. 
Wij houden het voor u in de gaten. 
Laat gerust ook zelf van u horen.
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N-VA Genk dringt aan op consequente handhaving bij illegale ontbossing

Onze stad pakt er graag mee uit dat we de groenste 
centrumstad van Vlaanderen zijn. Helaas zien we dat de 
grote oppervlakten natuur een uitnodiging zijn om de 
ongebreidelde groeiambities van de stad waar te maken. 
“En dat wordt gefaciliteerd als de stad overtredingen 
amper opvolgt”, stelt gemeenteraadslid Chantal Coppens. 
“Zo werden in de sportzone in de Meistraat meer bomen 
gekapt dan toegelaten. Een overtreding die bovendien niet 
rechtgezet werd.”

Chantal Coppens klaagt aan wat er gebeurd is in de Mei-
straat. Daar kapte voetbalclub Bregel een aanzienlijk aantal 
bomen met het oog op de aanleg van een voetbalveld. Die 
ontbossing was gedeeltelijk gedekt door een voorwaardelijke 
kapvergunning, afgeleverd door het schepencollege. “De eigen 
dienst ruimtelijke ordening had nochtans over de hele lijn een 
ongunstig advies gegeven omdat die kap ook zou gebeuren in 
secties die bestemd waren voor de bescherming en het herstel 
van kwetsbare natuur.”

Stadsbestuur loopt achter de feiten aan
Bovendien blijkt dat de stad aanvankelijk niet wist wanneer 
de kap had plaatsgevonden. Ze wist dus ook niet dat niet 
aan de voorwaarden van de vergunning voldaan werd. Tot 
augustus 2019: toen stelde de stad vast dat er meer gekapt was 
dan toegelaten. Een klacht wegens illegale ontbossing volgde 
in 2020. De voetbalclub moest zorgen voor herbebossing en 
riskeerde een dwangsom als ze dat niet tijdig deed. 

Klacht krijgt geen gevolg
“Maar wat constateren we? De bosgrond is helemaal wegge-
graven, het hele stuk is ingezaaid en er ligt nu een voetbalveld 
waarop ook gespeeld wordt”, reageert Chantal. “Met andere 
woorden: voetbalclub Bregel heeft gewoon haar doel bereikt. 
Meer nog: in februari heeft de stad zich borg gesteld voor een 

bijkomende lening voor de club. Die is met grote waarschijnlijk-
heid gebruikt voor de aanleg van dat voetbalveld.”

Overtredingen strenger aanpakken
N-VA Genk vindt het onbegrijpelijk hoe nonchalant het stads-
bestuur omspringt met onze groene ruimte. Op de gemeente-
raad van september stuurde gemeenteraadslid Chantal Coppens 
aan op een veel strengere handhaving bij dergelijke flagrante 
overtredingen. “Wie toch illegaal bomen kapt, moet de oor-
spronkelijke ruimte hoe dan ook herstellen”, besluit Chantal.

“Bomen kappen zonder 
vergunning kan niet. 
Daarin moet de stad heel 
duidelijk zijn.” 
Chantal Coppens, gemeenteraadslid

N-VA Genk in het straatbeeld
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Bedankt Jos, welkom Cindy
Jos Lantmeeters is sinds 1 september aan de slag als gouver-
neur van onze mooie provincie. Een Genkie met een hart 
voor onze provincie en bovenal de capaciteit om partijpoli-
tieke verschillen te overstijgen. Het bestuur van N-VA Genk 
is bijzonder trots. Veel succes, Jos en bedankt voor je jaren-
lange wijsheid als gemeenteraadslid en bestuurslid. 

Tegelijkertijd verwelkomen we 
Cindy Machiels als nieuw 
gemeenteraadslid. Ze is 
bijzonder gemotiveerd 
om haar steentje bij te 
dragen aan een stevige,
constructieve 
oppositie in Genk.

Tegelijkertijd verwelkomen we 
Cindy Machiels als nieuw 
gemeenteraadslid. Ze is 
bijzonder gemotiveerd 
om haar steentje bij te 
dragen aan een stevige,

oppositie in Genk.

Nieuws uit de gemeenteraad

Blijven ijveren voor duidelijk en betaalbaar parkeerbeleid
Het Genkse parkeerbeleid blijft een heet hangijzer. De N-VA is al jaren vragende partij voor een duidelijk en betaalbaar 
parkeerbeleid. Wie kan daar tegen zijn? Sabrina Cavaliere kaartte dat al meermaals aan in de gemeenteraad. “Toen het 

stadsbestuur in het voorjaar eindelijk met concrete plannen kwam, bleken die 
overhaast en onduidelijk te zijn. Dergelijke plannen kon de N-VA niet goedkeuren. 
Wij stonden erop dat er op z’n minst een proefperiode zou komen zonder boetes.” 
Die proefperiode kwam er niet. Ondertussen werden er al meer dan 27.000 boetes 
uitgedeeld. “Het stadsbestuur zorgt zo zelf voor regelrechte antireclame 
voor Genk. De N-VA zal dat onverminderd blijven aanklagen. Daarom 
hebben we op de gemeenteraad van oktober geëist dat alle boetes sinds mei 
worden terugbetaald en dat het parkeerbeleid ingetrokken wordt tot het 
herzien wordt.”

N-VA dient klacht in wegens belangenconflict
Bij de verkoop van een grond door de stad liet de meerderheid een belangenconflict geruisloos 
passeren. Ons opmerkzame gemeenteraadslid Jan Bergmans diende klacht in. “Dat familie 
van schepen Dhoore grond mag aankopen tegen een prijs die allerminst gunstig is voor de 
stadskas, kan niet”, zegt hij. Waarnemend gouverneur Michel Carlier gaf 
Jan gelijk en draaide de beslissing terug. “Voor CD&V betekent dat echter 
niet dat de procedure opnieuw moet worden bekeken. Begrijpe wie 
begrijpen kan”, besluit Jan.

Gezocht: grond om 
te bebossen
Zuhal Demir sprak 
de ambitie uit om 
4.000 hectare extra 
bos te creëren tegen 
2024. Helpt u mee 
aan de vergroening 
van Genk, Limburg 
en Vlaanderen? Heeft 
u een stuk grond dat 
u daarvoor wilt ver-
kopen? Spreek onze 
bestuursleden aan en 
we begeleiden u graag 
in het proces.

Sabrina Cavaliere, gemeenteraadslid

Jan Bergmans, gemeenteraadslid

Taxicheques voor mensen met beperking uitgebreid
Constructief oppositiewerk loont! Na een tussenkomst van gemeenteraadslid Marleen 

Vrancken exact één jaar geleden, wordt het reglement voor de toekenning 
van taxicheques voor mensen met een handicap uitgebreid. “Voortaan 
kunnen we niet meer alleen hulp bieden aan mensen die rolstoelgebonden 
zijn, maar ook aan mensen met een visuele beperking”, vertelt Marleen. 

Marleen Vrancken, gemeenteraadslid
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Samen maken we Limburg groenerSamen maken we Limburg groenerSamen maken we Limburg groener

Hebt u een
goed idee en wiltu mee de handen uitde mouwen steken?
Mail dan naar meerbos@vlaanderen.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse 

Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuur-

verenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.

• erkent Zuhal 220 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 427 hectare

natuurreservaat toegankelijker,

• redden we De Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en een rolmodel voor de strijd 

tegen droogte,

• krijgt het Noord-Limburgse Bosland 110.000 euro financiële steun om zich te versterken,

• wordt het Nationaal Park Hoge Kempen twee keer zo groot en komen er drie nieuwe poorten 

bij, waaronder ‘t Eilandje in Neeroeteren en Thorpark in Genk.

122 
miljoen

euro budget

4.000 ha
effectief extra bos

tegen 2024

20.000 ha
extra natuur

onder natuurbeheer

In de provincie Limburg ...

Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije 
jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.” 

“


