
Beste Genkenaars,

De zomer is voorbij gevlogen, ondanks 
dat hij somber en nat was. Gelukkig bleef 
Genk bespaard van grote drama’s bij de 
veelvuldige regen. Maar iedere onderge-
lopen kelder is er natuurlijk eentje te veel. 
Meer dan ooit moeten we inzetten op 
maatregelen om dit tegen te gaan, zoals 
bufferbekkens en ontharding. En ja, ook 
bouwen in overstromingsgevoelig gebied 
moet onder de loep genomen worden. 
Gemeentes staan dit nog veel te vaak 
toe. We zijn trots dat onze eigen minister 
van Omgeving Zuhal Demir hiervoor een 
hand in het vuur steekt. 

Goed gevoel
Somber of niet, we verdwenen niet uit het 
straatbeeld en sloten de vakantie af met 
een goed gevoel. Samen met mij was het 
voltallige bestuur bijzonder blij om eind 
augustus nog eens een bijeenkomst te 
mogen organiseren voor onze leden en 
sympathisanten. Ik stelde vast dat onze 
mensen heel fl exibel en veerkrachtig zijn, 
hun humeur had er niet onder geleden, 
hun vriendschap en overtuiging al hele-
maal niet. En met een hapje en drankje 
kan dat alleen maar een fantastisch 
resultaat opleveren.

Omdat dit smaakt naar meer, staat onze 
volgende activiteit ook al gepland. We 
gaan op zwier met Zuhal Demir in natuur-
gebied De Maten. Meer informatie vindt u 
verder in dit blaadje. Wees welgekomen! 

Wij hopen dat uw kindjes goed gestart 
zijn op school. Wij hopen dat corona zich 
gaat gedragen. Wij gaan er weer volop 
tegenaan in gemeenteraad en com-
missies. Beloofd. En 
bedankt. 

Tot snel!

Marleen 
Vrancken, 
voorzitter 
N-VA Genk

Wat heb je deze week voor de mensen gedaan?
Het is een vraag die me elke week gesteld wordt. Niet door mijn collega’s in de 
regering, niet door onze partijvoorzitter. Maar door Kemal Demir, mijn vader 
en oud-mijnwerker. Het is een vraag die ons moet doen bese� en waar een 
vertegenwoordiger van het volk mee bezig moét zijn. Bovenal is het een vraag die 
zoveel jaren na de sluiting van de laatste steenkoolmijn nog steeds de nuchterheid 
van een hardwerkende mijnwerker uitstraalt.

55 jaar geleden viel het doek over de mijn van Zwartberg. Op de Herdenkingsdag 
denken we aan hen maar ook aan alle mijnwerkers die het leven lieten in de Limburgse 
mijnen. 

Mannen vochten hier dag in, dag uit een harde strijd met de aarde. Het werk was hard, 
vuil en ongezond. Ze hebben zoveel opgeofferd, van Beringen over Zwartberg tot 
Eisden. 

Als je vandaag door Limburg rijdt, zie je her en der nog grootse installaties die de 
herinnering aan het mijnverleden en haar helden levendig houden. Als mijnwerkers-
dochter én als minister van Natuur draag ik ook mijn steentje bij, zodat de talloze 
verhalen over het leven ondergronds ook in de toekomst zullen worden blijven verteld.

Mijnwerkersbos
In de schaduw van de verdwenen steenkoolmijn van Zwartberg, vandaag 55 jaar 
geleden, plantten we sinds dit voorjaar, heel toepasselijk, het mijnwerkersbos.

Het is een bos dat de verbinding maakt tussen de bossen op 
en rond de Zwarte Berg en andere bossen in de omgeving 
zoals Luciebos, Hengelhoef en Peerdsemeer. Zo ontstaat er 
één groot verbonden bos- en natuurgebied. Ik koester de 
hoop dat met het groeien van de bomen ook de verhalen van 
vroeger aan kracht zullen winnen. Het is een klein, maar 
passend eerbetoon aan de helden van de koolmijn.

Kom je met 

de fi ets, dan 

krijg je iets!
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Meer info en inschrijven via genk.n-va.be/op-zwier-met-demir of cindy.machiels@n-va.be



20 JAAR

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien 
drukt de N-VA duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel in de oppositie als met kordaat 
beleid. Denk maar aan het Vlaamse inburgeringsbeleid, de omslag naar een echte veiligheidscultuur, 
het verlagen van de belastingen op arbeid, een stevige afslanking van de provincies, het verbod op 
onverdoofd slachten en een realistisch klimaatbeleid.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Wat hebben 

we jullie 

gemist!

N-VA-Zomerfeest 

GENK


