
V.U.: MARLEEN VRANCKEN, OUDE HEIDE 4, 3600 GENK

GENK
 genk@n-va.be I  www.n-va.be/genk I december 2019 I nr. 4

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Beste Genkenaar

Dit is mijn laatste voorwoord 
als afdelingsvoorzitter. Ik neem 
wegens privéredenen gas terug, 
maar blijf de partij uiteraard 
wel trouw. Zij het in een minder 
prominente rol.

Ik kan het voorzittersstokje 
met een gerust hart doorgeven. 
N-VA Genk staat er beter voor 
dan ooit tevoren. Nooit eerder 
telden we zoveel leden,  
bestuursleden en gemeente-
raadsleden. Nooit eerder waren 
we zo actief in de gemeente-
raad en het Genkse straatbeeld. 
Nooit eerder waren we zo sterk 
vertegenwoordigd in Brussel, 
met Vlaams minister Zuhal 
Demir en Vlaams volks- 
vertegenwoordiger Jos 
Lantmeeters. Dat maakt me 
bijzonder trots en dankbaar. 
Ik wil daarom alle leden, 
bestuursleden en sympathisanten 
bedanken voor hun inzet. Maar 
ook u, beste Genkenaar. Bedankt 
voor uw steun en uw vertrouwen 
in N-VA Genk.
 
Tot slot wens ik u namens het 
voltallige bestuur van N-VA Genk 
fijne feestdagen. 

Kris Mercken
Afdelingsvoorzitter

Stadsbestuur verhoogt 
uw belastingen
Genk moet zijn financiën op orde brengen. Wat burgemeester Wim Dries vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen weigerde toe te geven, wordt nu pijnlijke werkelijkheid 
voor de Genkenaar. “Genkse gezinnen en bedrijven moeten hun portefeuille 
opentrekken, omdat het stadsbestuur de buikriem weigert aan te halen”, zegt 
gemeenteraadslid Jasper Olaerts. “Onaanvaardbaar. N-VA Genk wil dat de stad 
haar rekeningen op orde brengt door te besparen in plaats van inwoners en 
lokale ondernemers extra te belasten.”

Stadsbestuur geen goede huisvader 
voor uw belastinggeld
“Elke goede huisvader geeft minder geld uit 
als z’n inkomsten dalen. Maar het Genkse 
stadsbestuur niet”, zegt gemeenteraadslid 
Jasper Olaerts. “Al jaren waarschuwt N-VA 
Genk voor de slechte financiële toestand 
van de stad. Maar de goednieuwsshow bleef 
duren. Tot nu.” 

Ondanks de al jaren dalende inkomsten, 
bleef het stadsbestuur geld in prestige- 
projecten zoals LaBiomista pompen.  
Ook voor verenigingen die segregatie in  
de hand werken, bleef de geldkraan  
openstaan. Geld dat er niet was. 

Genkenaars en ondernemers 
betalen gelag
Het stadsbestuur liet de dramatische  
financiële toestand jarenlang aanmodderen. 

“Nu kan het niet anders dan ingrijpen. 
Ondanks de extra financiële middelen van 
de Vlaams overheid voor onder meer Ford 
Genk, moet de Genkenaar diep in de buidel 
tasten om het financiële mismanagement 
van de stad recht te trekken”, vervolgt  
Jasper Olaerts. “U betaalt meer gemeente-
belasting en uw afvalfactuur wordt duurder. 
Ook voor ondernemers heeft het stads- 
bestuur een belastingverhoging in petto. 
Op die manier treft het stadsbestuur de 
lokale economie in het hart. Net nu we 
lokale ondernemers zo hard nodig hebben 
om jobs te creëren voor de vele niet- 
werkende Genkenaars.” 

N-VA Genk: besparen in plaats van 
extra te belasten
“N-VA Genk wil dat de stad haar rekeningen 
op orde brengt door te besparen in plaats 
van inwoners en bedrijven extra te belasten”, 
stelt Jasper Olaerts duidelijk. 

Nieuwjaarsreceptie N-VA Genk
Vrijdag 24 januari 2020  
20 uur 
De Schalm (Landwaartslaan 99) Voor leden, sympathisanten en hun familie

Jasper Olaerts
Gemeenteraadslid

De stad moet besparen op eigen uitgaven 
in plaats van Genkenaars en bedrijven 
extra te belasten.
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Beste Genkenaar 
Twee maanden geleden legde ik de eed af als minister van Justitie en Handhaving, Omgeving,  
Energie en Toerisme. Een hele eer, maar bovenal een grote uitdaging. 

10 000 hectare extra bos
De bevoegdheden die ik kreeg, zijn niet min. Elke beslissing 
die ik op het vlak van leefmilieu en ruimtelijke ordening 
neem, heeft impact op het leven van u en mij. Denk maar 
aan het dreigende tekort aan drink- en leidingwater door de 
droogte. En aan het vergunnen van allerlei infrastructuur-
projecten, zodat er meer veilige fietspaden aangelegd kunnen 
worden. Of aan de grote taak om tegen 2030 te zorgen voor 
minstens 10 000 hectare extra bos. Met die laatste opdracht 
ben ik overigens erg blij. De natuur is écht mijn ding. In m’n 
vrije tijd trek ik vaak naar ‘De Maten’ met mijn vriend en 
Rozanne, zoals vele andere Genkenaren. 

Strijd tegen criminaliteit opvoeren
Uw veiligheid is een topprioriteit. Als eerste Vlaams 
minister van Justitie en Handhaving wil ik vermijden dat 
de georganiseerde misdaad, ondermijnende criminaliteit, 
criminele verenigingen en misdaadbendes vrij spel krijgen. 
Ik wil hen treffen daar waar we ze het meest pijn kunnen 
doen: hun geld en hun uitvalbasis. We wapenen de steden en  
 

 
 
gemeenten beter, zodat ze vergunningen, subsidies, concessies 
en overheidsopdrachten van criminele organisaties kunnen 
intrekken. Hopelijk grijpt ook het Genkse stadsbestuur de 
extra tools aan om uw veiligheid te verbeteren. Hoe dan 
ook, als we Genk veilig en welvarend willen maken, zijn een 
krachtdadige Vlaamse justitie en doortastende handhaving 
noodzakelijk. Daar maak ik werk van.

Vlaamse Regering: 11 miljoen euro extra voor Genk
Ik zal alle hefbomen in Brussel gebruiken om goed te doen 
voor de Genkenaar. Ondanks de oppositierol die burgemeester 
Wim Dries de N-VA toewees na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2018, zorgt de Vlaamse Regering voor financiële 
ademruimte voor de stad. Vlaanderen neemt bijna elf miljoen 
euro aan pensioenbijdragen over, zodat het stadsbestuur 
extra ruimte krijgt om te investeren in meer groen, veiligere 
wegen of belastingverlagingen. Als fractievoorzitter in de 
gemeenteraad zal ik de burgemeester de komende jaren 
blijven wijzen op de keuzes die voor u het beste zijn. 

Als eerste Vlaams 
minister van Justitie en 
Handhaving bind ik de 
komende jaren meer 
dan ooit de strijd aan 
met criminelen en 
misdaadbendes.
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De N-VA-gemeenteraadsleden werken voor u
Met tussenkomsten en tal van frisse voorstellen verdedigen de N-VA-raadsleden uw belangen in de  
gemeenteraad. We sommen een aantal tussenkomsten en voorstellen voor u op.

Systeem taxicheques uitbreiden
Marleen Vrancken stelde voor om het 
systeem van taxicheques uit te breiden naar 
Genkenaars met een handicap of minder 
mobiele Genkenaars. Nu zijn de cheques 
alleen beschikbaar voor rolstoelgebruikers. 
Het stadsbestuur verwees het voorstel 
voorlopig helaas naar de prullenbak.

Marleen Vrancken

Bresserpark blijft groen
Jan Bergmans verdedigde de belangen van 
de bewoners van het Bresserpark, Hof van 
Gan en andere buurten die hun groen zien 
verdwijnen voor de grootse bouwplannen 
van het stadsbestuur. En met succes! Het 
Bresserpark blijft groen.

Jan Bergmans

Bushokje Stalenstraat verwijderd
Sabine Hoeven kaartte tot drie keer toe de 
parkeerproblemen bij de dokterspraktijk in 
de Stalenstraat aan. De bushalte bemoeilijkte 
er het manoeuvreren. De aanhouder wint: 
het stadsbestuur neemt eindelijk maatregelen. 

Sabine Hoeven

Aanpak lachgasgebruik 
Een kwalijke trend: het gebruik van lachgas zit 
ook in Genk in de lift. Chantal Coppens vroeg het 
stadsbestuur welke stappen het al ondernam 
om het gebruik van lachgas te ontmoedigen en 
hoeveel boetes het stadsbestuur al uitschreef. 

Chantal Coppens

Meer informatie over circulatieplan voor Caetsbeek 
Laura Olaerts kaartte na intens overleg met de bewoners aan dat 
Caetsbeek veel te weinig informatie krijgt over de evaluatie van het 
nieuwe circulatieplan. Ze maande het stadsbestuur daarom aan 
dringend werk te maken van duidelijke en volledige informatie. 
Caetsbeek heeft daar recht op.

Laura Olaerts
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


