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Voorwoord 
 
Beste Genkenaar, 
 
Volgens Groen “kan Genk beter”. Volgens Open Genk moeten we het “gewoon doen”. Pro Genk wil 
Genk dan weer “omarmen” en CD&V gaat voluit voor Genk. Wij zijn het met onze politieke 
tegenstanders eens wanneer we kiezen voor een “veilig thuis in een welvarend Genk”. En daar is een 
nieuwe, frisse wind voor nodig. 
 
Wij willen een Genk waar alle wijken en pleintjes veilig zijn en waar jong en oud kunnen genieten zonder 
geconfronteerd te worden met drugs, sluikstort of onaangepast gedrag. Daarom kiezen we voor meer 
camerabeveiliging en een goede samenwerking tussen politie en buurtbewoners. Maar ook voor een 
kordate aanpak van iedereen die vindt dat respect voor andere burgers niet aan hem besteed is.  
 
Wij willen een Genk dat de belangen van zorgbehoevenden op de eerste plaats zet en niet het belang 
van politieke zuilen. Daarom richten we een Huis van de Zorg op waar u terecht kan met al uw 
zorgvragen. Waar heeft u recht op? Hoe kunnen we u daarbij helpen? Daar gaat het om. Voor uzelf, uw 
ouders en kinderen. Het Huis van de Zorg is er voor iedereen. 
 
We willen een Genk waar de verschillende gemeenschappen één bruisende stad vormen. De 
eilandenmentaliteit moet plaats maken voor een écht “Genk” gevoel. Waar culturen mekaar ontmoeten 
en confrontaties uitmonden in creatieve oplossingen. Dat kan! Door een beleid te voeren die de “anti-
integratie” krachten in onze stad niet meer ondersteunt. We kiezen niet wat iemand gelooft. We kiezen 
wel wat we als stad subsidiëren en waar we in investeren. 
 

We hebben de recepten en de mensen om dit waar te maken. Maar zonder uw steun, lukt het niet. 
Daarvoor hebben we uw hulp nodig om 14 oktober. 

 
Tijdens onze huis aan huis bezoeken horen we nogal wat sterke verhalen over onze partij. Zo zijn nogal 
wat werknemers van de stad mij komen vragen of het waar is dat ze voor hun job moeten vrezen als de 
N-VA in het bestuur terecht komt. Sta me toe deze leugen meteen van tafel vegen. Ja, wij willen de 
financiën van de stad opnieuw gezond maken. Dat is nodig voor de toekomst van onze kinderen. Maar 
nee, niemand hoeft daarvoor zijn job te verliezen. Dit is maar één van de vele “fabels” die over de N-VA 
worden rond gestrooid. 
 
Mag ik u dan ook uitnodigen om alle gelanceerde geruchten en bezorgdheden met ons af te toetsen. Dat 
kan rechtstreeks op genk@n-va.be. Of rechtstreeks bij onze kandidaten uiteraard. U kan het maar beter 
uit eerste hand horen. Dat maakt het leven eenvoudiger. 
 
 
 
Zuhal Demir  
uw kandidaat-burgemeester  
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Onze speerpunten voor Genk 

1. Huis van de Zorg 
Zorg nodig hebben is soms een harde dobber om te verwerken. Niet alleen omdat het vaak een rem is 
op je dagelijkse leven. Het laat ook sporen na op financieel en mentaal vlak. “Zorgbehoevend zijn”, is 
iets wat we allemaal willen vermijden. Maar als we oud genoeg mogen worden, overkomt het 
iedereen. Anderen hebben zorg nodig na een ziekte, ongeluk of worden zorgbehoevend geboren. Het 
recht op zorg is een mooie verwezenlijking van onze samenleving. Niemand hoeft zich er voor te 
schamen. En toch is het voor sommigen moeilijk om de eerste stap te zetten.  

De N-VA wil de stap naar zorg makkelijker maken voor alle Genkenaren. We richten het “Huis van de 
Zorg” op. Een huis dat de antwoorden zoekt op al jouw zorgvragen. Waar heb je recht op? Bij wie kan 
je terecht voor concrete zorg voor jouw probleem? Hoe kunnen we tegemoetkomen aan de wens van 
ouderen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen? Maar ook: welke premies zijn er voor jouw kind 
met een handicap? Waar heb je als mantelzorger recht op en hoe kunnen we jou ondersteunen? Zijn er 
vrijwilligersorganisaties in jouw buurt die je bij de zorg kunnen helpen? En om zeker te zijn dat niemand 
tussen de mazen van het net glipt, contacteren we de 12.000 Genkse senioren persoonlijk.  
 
Zorgverstrekking in ons land is kwalitatief hoogstaand, maar te vaak een doolhof. Wij zorgen voor 
ervaren gidsen die jou wegwijs maken en helpen bij de juiste keuzes. Omdat iedereen een helpende 
hand kan gebruiken in moeilijke tijden. Gelijke dienstverlening, bereikbaar voor iedere Genkenaar. 
 

2. We brengen Genk weer samen 
"Wat je zaait, zal je ook oogsten." Het is een eenvoudige wijsheid die je ook in de integratie- en 
subsidiepolitiek van de stad kan toepassen. De iets ouderen onder ons herinneren zich 
een Genk waarin we samenleefden volgens het principe “in de mijn zijn we allemaal zwart”. Een tijd met 
problemen, maar ook met wederzijds respect. De verdeeldheid in Genk is er niet vanzelf gekomen. Ze 
is het gevolg van een bewuste politiek. Gelukkig kunnen we die ook omdraaien.  
 
In het verleden subsidieerde dit stadsbestuur gul conservatieve - en zelfs extremistische - organisaties 
die er alles aan doen om “andere” Genkenaars binnen hun gemeenschap en nationaliteit te houden. Dit 
heeft een electoraal voordeel voor de partij die subsidies uitdeelt. Plaats een vertegenwoordiger van 
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die gemeenschap op je lijst en je haalt meteen een rits aan stemmen binnen. De maatschappelijke kost 
van dit systeem is echter zeer hoog. Samenleven wordt steeds moeilijker.  
 
We zaaien geen verdeeldheid en segregatie meer. Wie beroep wil doen op subsidies van de stad, moet 
openheid en respect betonen naar de hele Genkse bevolking die deze subsidie financiert. Polarisatie 
bestrijden doe je niet door problemen af te kopen. Wel door met open vizier juiste keuzes te maken. 
Wie enkel volgens zijn statuten pleit voor integratie en verder segregatie voedt, zal het zonder financiële 
steun van de stad moeten doen.  
 

3. Respect voor elkaar en omgeving 
Respect hebben voor elkaar in Genk en voor het publiek domein. Niemand staat daar boven. Het is een 
basisingrediënt voor een fijne stad waar het goed wonen is. Genk is een mengelmoes van afkomsten. 
Dat is een uitdaging, maar het is ook een mooie troef. Je kan een wereld van smaken, kleuren en ideeën 
ontdekken in onze stad. En je kan ze vooral met elkaar in dialoog laten gaan.  
 
Maar dat betekent wel dat we een gemeenschappelijk platform moeten hebben waarop die dialoog zich 
afspeelt. Voor de N-VA bestaat dat platform uit twee belangrijke elementen: de normen en waarden 
van de verlichting en het Nederlands. Principes als de gelijkheid van man en vrouw, de absolute 
scheiding tussen kerk en staat, holebi-rechten... Daar wordt niet over gedebatteerd. Net als over het 
belang van het Nederlands in het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er alle ruimte 
voor culturele en persoonlijke eigenheid.  
 
De N-VA eist ook respect voor het publieke domein waarin we elkaar ontmoeten. Sluikstorten is een 
probleem in onze stad. Wie niet horen wil moet voelen. De N-VA diende een wet in die het mogelijk 
maakt om sluikstorters te laten meehelpen in de opkuis. Wie weigert, krijgt automatisch de hoogste 
boetes. Voor wie het openbaar domein niet respecteert, is er nultolerantie. Dat geldt overigens ook 
voor trouwstoeten of andere gelegenheden waarbij de openbare weg wordt geblokkeerd en men de 
vrijheden van anderen niet respecteert. 
 

4. Genk Veilig 
Je thuis voelen, begint bij je veilig voelen. Dat moet kunnen in Genk. Concreter: dat moet kunnen in 
alle Genkse buurten en wijken. We geven geen enkele straat op, zoals we geen enkele Genkenaar 
opgeven. In onze aanpak bestaat geen “kleine criminaliteit”. Wat gemakshalve onder die noemer 
wordt omschreven, zorgt voor een angstklimaat bij de Genkenaar. We zien niets door de vingers, maar 
kiezen resoluut voor een lik-op-stukbeleid. Verslaafden moeten we naar een goede hulpverlening 
begeleiden, dealers moeten naar de rechtbank.  

De eerste partner in veiligheid is de burger zelf. Via de oprichting van Buurt Informatie Netwerken 
(BIN), zorgen we voor een vlotte communicatie met de politiediensten en grijpen we sneller in. Voor 
het probleem groeit en moeilijker aan te pakken valt. We bouwen samen aan een veiligheidscultuur in 
de stad.  

We stellen jammer genoeg vast dat verkeersveiligheid in Genk een groot probleem is. Genk staat 
immers op de elfde plaats van de dertien Vlaamse centrumsteden. En in tegenstelling tot de andere 
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steden verbetert de verkeersveiligheid in Genk niet. Wel integendeel. De N-VA gaat daarom resoluut 
voor een veiliger verkeer in Genk, in de eerste plaats rond de vele scholen in onze stad.  

Ook de technologie kan een steun zijn in de strijd voor meer verkeersveiligheid en tegen criminaliteit. 
Een gordel aan slimme camera's die nummerplaten herkennen en sluikstorters en criminelen helpen 
identificeren. Daarnaast installeren we veiligheidscamera's, gericht op criminele hotspots in de stad. 
Camera’s werken camera's ontradend om inbraken en andere criminele feiten te plegen. Een 
veiligheidscamera verhoogt ook de pakkans en verlaagt de pogingen tot inbraak. Dat is dubbele winst 
voor de Genkenaar. 
 

5. Taalbad 
We kunnen het blijven ontkennen en met de mantel der hypocrisie toedekken. We kunnen het steeds 
weer een racistisch probleem noemen en andere oorzaken ontkennen. Maar we kunnen er gelukkig ook 
iets aan doen. Taalachterstand wordt vooral veroorzaakt doordat het niet als een prioriteit wordt gezien 
door het beleid. En het beleid investeert niet in alle kinderen.  
 
Nochtans is taalachterstand de oorzaak van veel problemen. Kinderen slepen die achter- 
stand een hele schoolcarrière met zich mee. Vanaf de kleuterklas voelen ze zich niet thuis 
in de klas. Ze komen niet in de juiste richting terecht, worden schoolmoe en hebben een te laag of geen 
diploma. De gevolgen laten zich raden. Genk is niet toevallig de stad met zowat het hoogste 
armoedepercentage in Vlaanderen. Het probleem aanpakken ligt electoraal vaak moeilijk voor sommige 
partijen. De remedies van het verleden hebben het probleem van de taalachterstand niet kleiner 
gemaakt. Integendeel, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Bij de N-VA geloven we dat ieder 
kind potentieel heeft en willen we kansen bieden om dat potentieel maximaal te benutten.  
 
Kleuters en jonge kinderen met taalachterstand willen we voortaan eerst een jaar intensief Nederlands 
leren voor we ze laten instromen in het regulier onderwijs. Op die manier kunnen ook leerkrachten in 
alle scholen zich concentreren op hun kerntaak: het doorgeven van kennis. We vragen een jaar, maar 
geven hen de gelijke kansen terug die ze verdienen.  
 

6. Bouwstop voor sociale woningen 
Genk heeft vandaag meer dan twaalf procent sociale woningen. Dat percentage is één van de hoogste 
in heel Vlaanderen. De overheid vraagt ieder gemeentebestuur om negen procent sociale woningen te 
voorzien. Veel rijkere steden en gemeenten komen jammer genoeg niet eens in de buurt van die vraag.  
 
De N-VA is voorstander om sociaal wonen kwalitatiever te maken, maar wil die twaalf procent zeker niet 
overschrijden. We willen voluit inzetten op andere maatregelen om de wachtlijst in te korten.  
 
De Vlaamse Regering heeft een pakket instrumenten ontwikkeld om mensen te helpen een woning te 
vinden op de reguliere huurmarkt, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Huurpremie. Momenteel vraagt 
minder dan tien procent van de Genkenaars die op een sociale woning wachten, die premie aan. Het 
stadsbestuur moet Genkenaren die hiervoor in aanmerking komen, daarom ondersteunen. Ook moet 
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het stadsbestuur huurders van sociale woningen begeleiden om door te stromen naar de reguliere 
woningmarkt wanneer hun financiële situatie dit toelaat.  
 
Sociale woningen moeten prioritair naar de gezinnen gaan die er het meest nood aan hebben. We 
stellen echter vast dat dit niet altijd gebeurt. Sommige huurders van een sociale woning zijn eigenaar 
van vastgoed in het buitenland. Toch wordt hier vandaag niet op gecontroleerd. In sommige gevallen 
blijken huurders van een sociale woning er in de praktijk zelfs niet te wonen. Daar is een woord voor: 
domiciliefraude. Dit kan niet voor de N-VA! Wie fraudeert, verdient onze solidariteit niet. Vreemd 
eigenlijk dat andere politieke partijen het hier niet mee eens zijn.  
 

7. Jonge gezinnen houden en aantrekken 
We moeten er niet flauw over doen. Het gemiddeld inkomen van de Genkenaar is laag in vergelijking 
met de rest van Vlaanderen. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de financiële mogelijkheden van de 
stad. Zeker als je rekening houdt met het feit dat het stadsbestuur graag investeert in grootse projecten 
die niet meteen de belangen van de Genkenaar dienen. Maar ook zonder die verliesposten, kunnen we 
als stad beter doen.  
 
Niet door mensen te gaan ontslaan. De N-VA voorziet geen ontslagen in het ambtenarenapparaat. Laat 
je niets wijsmaken. Maar wel op de meest natuurlijke manier. Door jonge enthousiaste starters die in 
onze stad studeren of uitvliegen naar een eigen woonst, alle redenen te geven om in Genk te blijven. 
Als de Genkenaar sterker wordt, geldt dat ook voor de stad. Vandaag trekken veel jonge tweeverdieners 
weg uit de stad. Solidariteit moet er niet alleen zijn voor wie het moeilijk heeft. Het moet er ook zijn 
voor jongeren die we een vliegende start willen geven. Daar wordt op langere termijn iedereen beter 
van.  
 
Concreet willen we hen betaalbare woonkansen en ondersteuning aanbieden. Bij nieuwe verkavelingen 
moeten zij vooraan in de rij staan. We willen de stadsvlucht ook aanpakken door jongeren rechtstreeks 
te bevragen en niet langer boven hun hoofden beslissingen te nemen: waarom vertrekken ze en wat 
kunnen we er aan doen? Investeren in Genk, is investeren in mensen.  
 

En natuurlijk… 
Ondernemers Ondersteunen 
We willen een centrum met minder beton, vol groen en bloemen. Een centrum met een eigen DNA 
waar het gezellig winkelen is, zorgt voor een ultieme stadsbeleving voor elke Genkenaar. Speeltuinen, 
avondmarkten, pop-ups kunnen bijdragen aan een sterke kern. Hierbij vergeten we zeker de 
handelskernen buiten het centrum niet: de Stalenstraat, de Hoevezavellaan, de Vennestraat, ... 

Eén strategisch plan, één citymarketing strategie. We zorgen dat alle (handels)kernen hun unieke 
troeven uitspelen, mekaar aanvullen en zo versterkt worden in hun beleving en aantrekking.  

Een transparant en uniform parkeerbeleid moet zorgen voor betere parkeermogelijkheden in Genk-
centrum. Leegstand willen we aanpakken door in overleg te gaan met de lokale ondernemers. 

Pestbelastingen of infrastructuurwerken zonder voorafgaand overleg jagen ondernemers weg uit 
Genk. N-VA engageert zich om de lokale handelaars maximaal te betrekken bij dergelijke beslissingen. 
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Eén centrummanager biedt de handelaars een duidelijk aanspreekpunt en zorgt voor rechtstreeks 
overleg. Omgekeerd willen we ook ondernemerscoaches of horecacoaches aanstellen om jonge 
starters te begeleiden bij hun eerste stappen in de ondernemerswereld, want een ondernemende 
stad, is een welvarende stad. 

Vlaanderen investeert in Genk 
In het verleden is veel grote industrie uit Genk vertrokken. Eerst waren er de mijnen die sloten, een 
paar jaar geleden deed ook de Ford-fabriek de deuren dicht, ... Dit had niet alleen een zware impact 
op de werknemers van deze bedrijven, maar ook op toeleveranciers.  

Met steun van de N-VA-ministers in de Vlaamse Regering werden initiatieven als Torpark, Energyville 
en de T2-campus ontwikkeld. N-VA Genk wil verder gaan op dit elan.  

Het huidige Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) loopt af in 2019. Onder Vlaams 
Minister-President Geert Bourgeois werd al 51,9 miljoen euro voor Genk voorzien. We willen dat dit 
strategisch actieplan ook na 2019 de nodige middelen krijgt. Zo zorgen we ervoor dat de gedane 
investeringen echt renderen voor Genk.  

De reconversie van de voormalige Ford-terreinen is in volle gang. Op termijn kunnen hier 2.500 
nieuwe jobs gecreëerd worden. Ook de verschillende initiatieven op mijnsites, zoals Torpark, zetten 
Genk op de kaart als een stad om te ondernemen. N-VA Genk wil deze initiatieven blijvend 
ondersteunen en ze ten goede laten komen van de Genkenaars. In de loop van komend jaar zullen de 
aangekondigde geluidsschermen langs de E314 in Genk, als gevolg van een onderzoek naar de 
woonzones met de zwaarste geluidsbelasting in Vlaanderen, ook geplaatst worden. Ze zullen in de 
omgeving van Waterschei in totaal 2,5 kilometer overbruggen. 

Onze jeugd is onze toekomst 
We willen hen laten opgroeien in een veilige en welvarende stad. Een stad waar gelijke kansen en 
respect voor elkaar centraal staan. Om deze gelijke kansen te garanderen is het nodig extra in te 
zetten op de kennis van de Nederlandse taal.  

Ook willen wij inzetten op meer beleving door horeca en uitgaansmogelijkheden te stimuleren.  

N-VA Genk wil inzetten op de betrokkenheid van alle Genkse jongeren. We gaan hen aanmoedigen om 
uitdagingen aan te gaan. Hen stimuleren zelf de handen uit de mouwen te steken. Zo laten we hen in 
de beschermde omgeving van hun jeugdhuis, vereniging of jeugddienst allerlei vaardigheden 
ontwikkelen zoals discipline, ondernemerschap en organisatievermogen.  

Onze jeugd moet zich makkelijk kunnen verplaatsen. Daarom mag het openbaar vervoer verder 
worden afgestemd op de verplaatsingsnoden. De fiets stimuleren we van kindsbeen af. Jong geleerd is 
oud gedaan, en het is gezond voor lichaam en milieu. N-VA Genk, voor en door jongeren! 
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Genk, een veilige stad 
 
Veilig thuis zijn in Genk betekent graag in onze stad wonen, gaan werken, shoppen, of gewoon eens bij 
de buren op bezoek gaan. Nooit mag je daarbij een onveilig gevoel besluipen. N-VA wil een echte 
veiligheidscultuur uitbouwen in Genk.  
 
Een Genkse veiligheidscultuur betekent respect hebben voor elkaar en voor het publiek domein. 
Niemand staat daar boven. Wie niet horen wil, moet voelen. Voor wie het openbaar domein niet 
respecteert, is er nultolerantie. Dat geldt ook voor trouwstoeten of andere gelegenheden waarbij de 
openbare weg wordt geblokkeerd en men de vrijheden van anderen niet respecteert. 
 
Voor de N-VA is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen. Het is een collectieve 
verantwoordelijkheid van burgers én overheid. Burgers zijn voor onze stad de onmisbare partner in de 
strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. De Genkenaars zelf 
zijn de beste getuigen in de strijd tegen criminaliteit, en elkaars partner in het behoud van een veilige 
stad. Samen met alle inwoners creëren we een integrale veiligheidscultuur in Genk. 
 
“Respect voor elkaar en de omgeving”  
 
Een veiligheidscultuur én -gevoel creëren 
De burger is de beste getuige in de strijd tegen criminaliteit. Daarom willen we 
buurtinformatienetwerken (BIN) installeren in zoveel mogelijk wijken. Deze samenwerking tussen 
verschillende inwoners staat in nauw contact met de politie en zal op een gestructureerde manier 
bijdragen aan de verhoging van het veiligheidsgevoel en de aanpak van criminaliteit. Projecten zoals 
“jouw blauw op straat” kunnen op een laagdrempelige manier de band tussen burger en politie 
versterken. 
 
We zorgen voor een maximale inzet van gemeenschapswachten om het algemene veiligheidsgevoel te 
verhogen. De gemeenschapswachten zijn de ogen en oren van het stadsbestuur. Zij rapporteren 
gebreken in het straatbeeld, (potentieel) gevaarlijke situaties, zwerfvuil, leegstand enz. aan de bevoegde 
stadsdiensten. Samenwerking tussen gemeenschapswachten, gemeentelijke ambtenaren en de 
wijkpolitie is cruciaal. De gemeenschapswachten moeten de bevoegdheid krijgen om GAS-boetes op te 
stellen en daarvoor dus goed opgeleid worden. Zo kan de politie zich meer op haar kerntaken 
concentreren.  
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Om de onveiligheid in bepaalde buurten te bestrijden, willen we een team van stadsmariniers oprichten. 
Dit concept heeft reeds zijn waarde bewezen in Rotterdam. De stadsmariniers zullen worden ingezet 
om aanhoudende problemen aan te pakken. Zij werken samen met de buurtbewoners en de wijkpolitie 
aan oplossingen. Door een directe toegang tot de burgemeester en de korpschef kunnen zij 
daadkrachtig tewerk gaan.  
 
Door verloedering van het straatbeeld tegen te gaan, verminderen we het subjectief 
onveiligheidsgevoel. Kleine acties kunnen hierbij een groot effect hebben. We willen bijvoorbeeld 
donkere straten beter verlichten, alcohol verbieden op plaatsen met veel overlast, ongewenste graffiti, 
afval, sigarettenpeuken en kauwgom uit het straatbeeld verwijderen, kordater optreden tegen baasjes 
van loslopende honden, en systematische controles opvoeren op plaatsen met veel hangjongeren.  
 
Voor asociale gedragingen zoals overlast bij trouwstoeten, lastigvallen van voorbijgangers, voeren we 
een lik-op-stukbeleid via GAS-boetes. Hiervoor zal het systeem van GAS-boetes worden geüpdatet én 
gecommuniceerd. De invoering van een “combitaks” moet bij herhaaldelijke tussenkomst van politie bij 
inbreuken tegen de GAS-reglementering een extra stok achter de deur geven.  
 
Ook gokkantoren zorgen vaak voor overlast. Buurten waar reeds problemen als achterstelling, 
schooluitval, werkloosheid en armoede bestaan, kunnen deze extra overlast missen als kiespijn. 
Overlastgevoelige zaken zoals gokkantoren en nachtwinkels moeten streng worden gecontroleerd. Het 
politiereglement zal worden aangescherpt zodat de stad strikter kan toezien op nieuwe vergunningen. 
Indien nodig zal worden overgegaan tot het intrekken van de vergunning.  
 
Druggebruik is niet onschuldig én een gedoogbeleid wordt niet meer geaccepteerd. Drugsgebruikers 
zorgen vaak voor buurtoverlast en brengen ook criminaliteit met zich mee. Voor jongeren zijn drugs 
verleidelijk. We zetten daarom volop in op preventie. De drugspreventiemedewerker moet nauwer 
samenwerken met de politie en andere instanties. De N-VA beschouwt drugsgebruikers en 
gokverslaafden niet als slachtoffers, maar wel als patiënten: ze moeten op weg worden geholpen naar 
een bestaan zonder verslaving. 
 
Preventief optreden om criminaliteit te verminderen 
Diefstallen staan al jaren op nummer één in de Genkse criminaliteitscijfers. Dit aantal moet naar omlaag. 
Ook de strijd tegen woninginbraken moet worden opgevoerd. We zullen de diefstalpreventieadviseur 
sterk promoten. Hij of zij moet initiatieven nemen om burgers te sensibiliseren, zoals het geven van 
adviezen bij het (ver)bouwen van een woning. Om fietsdiefstallen terug te dringen, moeten fietskluizen 
geïnstalleerd worden op strategische plaatsen. Dit past tevens in ons duurzaam mobiliteitsbeleid  
 
Bewakingscamera’s zijn het ideale instrument om criminaliteit op te sporen én op te lossen. Op 
verschillende hotspots in de stad zullen we camera’s installeren. Een gordel aan slimme camera’s zal 
ingezet worden om nummerplaten te controleren en geseinde voertuigen te onderscheppen. Dubbele 
winst voor de Genkenaar. 
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In wijken waar het nodig is, zal gewerkt worden met burgervaders en burgermoeders uit de betrokken 
gemeenschappen, die voeling hebben met de problemen in die wijk en nauw samenwerken met de 
politie. Ook samen met scholen moet een preventiekader voor jeugdoverlast en -criminaliteit verder 
worden uitgebouwd. 
 
Om als lokale kracht de georganiseerde criminaliteit in Genk aan te pakken, moet de bestuurlijke 
handhaving uitgebreid worden. Georganiseerde criminaliteit is vaak verankerd op lokaal niveau, vb. 
drugshandel of het witwassen van crimineel geld, en binnen bepaalde sectoren zoals de horeca of de 
vastgoedsector. De stad krijgt meer slagkracht door de nieuwe wet op de bestuurlijke handhaving. N-
VA wil dat Genk hier nu een voortrekkersrol in speelt en ernstig werk maakt van de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad.  
 
Een krachtdadige moderne politie ten dienste van de Genkenaar 
De wijkinspecteur fungeert als schakel tussen de wijk en de lokale politie. Hij of zij is een luisterend oor 
voor de burgers, signaleert (veiligheids-)problemen en kleine criminaliteit, en adviseert de inwoners. 
Kortom, de wijkinspecteur is het eerste aanspreekpunt voor alle Genkenaars. Daarom streven we ernaar 
dat iedere bewoner zijn/haar wijkinspecteur kent. Elke burger moet weten wanneer en op welke manier 
hij/zij bij zijn/haar wijkinspecteur terecht kan.  
 
Om op elk moment de veiligheid van de Genkenaars te verzekeren, zorgen we te allen tijde voor een 
volwaardige dienstverlening op het hoofdkantoor van de Europalaan. Deze dienstverlening zal 
uitgebreid worden naar mobiele kantoren in de wijken. Via nieuwe digitale mogelijkheden (zoals Focus), 
kan een politievoertuig ingericht worden tot een rijdend bureel, waardoor de politie makkelijker 
rechtstreeks in de wijk kan helpen. 
 
De Genks politie moet krachtdadig optreden tegen elk misdrijf. Bij dringende oproepen moeten we de 
aanrijtijden van de politie zo kort mogelijk houden. De politie zal regelmatig controleacties houden in 
buurten waar nu een gevoel van straffeloosheid heerst. Ook zal een nultolerantie worden gehanteerd 
bij agressie en geweld tegen hulpverleners of stadsmedewerkers. We maken duidelijk wat niet 
aanvaardbaar is en wat daarvan de gevolgen zijn. 
 
Als stad in één van de grootste politiezones in Vlaanderen, moeten we een tandje bijsteken op vlak van 
digitalisering. We zullen Police-on-web promoten, zodat de Genkenaars op een efficiënte manier 
aangiftes of meldingen van overlast, klachten, criminele feiten en onregelmatigheden kunnen doen. 
Ook zullen we het gebruik van digitale communicatie (zoals sociale media, e-mail, website) door de 
politie uitbouwen. Tenslotte zullen we investeren in slimme technologieën zoals mobiele 
politiekantoren, bodycams voor politieambtenaren, en digitale tools als iPolice. 
 

Focus op de jeugd 
Ook Genk als centrumstad ziet zich geconfronteerd met jeugdoverlast en -criminaliteit. N-VA wil deze 
fenomenen zoveel mogelijk preventief aan banden leggen. 



Gemeenteraadsverkiezingen Genk 2018: Veilig thuis in een welvarend Genk 

P a g i n a  12 | 31 

 

De schoolinspecteur, aangesteld door de lokale politie, is het vast aanspreekpunt voor de middelbare 
scholen. N-VA wil dit project uitbreiden in een breder preventiekader want jeugdoverlast en -
criminaliteit stoppen niet aan de schoolpoorten.  
 
Daarom willen we ook investeren in een NERO+-project. NERO staat voor normstelling en 
responsabilisering naar aanleiding van overlast. Met dit project willen we minderjarigen en hun ouders 
begeleiden. Jongeren die voor het eerst strafrechtelijke feiten plegen krijgen duidelijke grenzen gesteld. 
De aanpak richt zich op de jongere én zijn leefomgeving, combineert straf, opvoeding en preventie en 
biedt tegelijk ook zorg. Door de aanpak meer te richten op de jongere zelf, doorbreken we hardnekkige 
patronen van ongewenst gedrag sneller en effectiever.  
 
Hulp aan slachtoffers  
Om de strijd tegen alle vormen van geweld tegen personen (intrafamiliaal geweld, seksueel geweld, 
partnergeweld en eergerelateerd geweld) op te voeren, hebben we het eerste Limburgse “Family 
Justice Center” opgericht. Hier wordt hulp op maat van de slachtoffers aangeboden door een 
multidisciplinair team van professionals. Hulpverleners, politie en justitie zitten gecentraliseerd onder 
één dak. Het geweld kan op deze manier gezamenlijk aangepakt en gestopt worden vooraleer het verder 
escaleert. Dit initiatief zullen we verder ondersteunen en uitbouwen.  
 
Vrouwen moeten zich in Genk veilig kunnen voelen op straat. Seksuele intimidatie wordt niet 
getolereerd en zullen we strenger bestraffen.  
 
Ook zullen we hard optreden tegen discriminatie en geweld ten opzichte van holebi’s en transgenders. 
Los van elke seksuele geaardheid of genderidentiteit moet iedereen, binnen elke cultuur en religie, zich 
thuis kunnen voelen in Genk. We ondersteunen daarom lokale organisaties die strijden voor gelijke 
rechten van holebi’s en transgenders.  
 
Voor haatpredikers en radicalisering is er geen plaats in Genk. We schenken speciale aandacht aan 
jongeren die gemanipuleerd worden door haatpredikers die onze fundamentele waarden en normen, 
respect voor de democratie, gelijke kansen, of vrije meningsuiting afwijzen. Hiervoor stellen we een 
aparte radicaliseringsambtenaar aan die een individuele oplossing uitwerkt samen met de school en de 
ouders. De beste manier om jongeren weerbaarder te maken tegen de lokroep van radicalisering, is ze 
inbedden in de lokale gemeenschap en ze actief te laten meebouwen aan een welvarend Genk. Kennis 
van het Nederlands is hierbij een belangrijke voorwaarde.  
 
 
  



Gemeenteraadsverkiezingen Genk 2018: Veilig thuis in een welvarend Genk 

P a g i n a  13 | 31 

 

 
Genk, een ondernemende stad 
 

Een welvarende stad ondersteunt haar lokale ondernemers. Ondernemers geven mee uitstraling aan 
de stad én creëren werkgelegenheid. Om ervoor te zorgen dat Genk zijn leidende logistieke rol op 
nationaal en internationaal vlak blijft spelen, zijn infrastructuurwerken noodzakelijk. Wij beperken het 
aantal belastingen tot een minimum en gaan fiscale versnippering tegen. Wij willen ook meer efficiëntie 
bij het toekennen van subsidies. Wij vermijden dat subsidies in een bodemloze put terechtkomen 
zonder concrete meerwaarde voor de bevolking of de lokale economie.  
 
”De troeven van Genk helpen uitspelen” 
 
Een ondernemersvriendelijke en internationaal netwerkende stad  
Door te werken met een single point of contact én met toegankelijke webapplicaties, kunnen bedrijven 
sneller nieuwe initiatieven opstarten. Genk moet inzetten op het uitbouwen van een netwerk van 
ondernemers om knelpunten sneller te detecteren en zo administratieve vereenvoudigingen uit te 
werken.  
 
We willen een netwerk van ondernemerscoaches die jongeren en werklozen ondersteunen wanneer zij 
zelf in het ondernemerschap willen stappen. Meer jonge ondernemers zorgen voor een dynamische 
stad en verhogen de werkgelegenheid. Zeker voor een kwetsbare sector zoals horeca, moeten 
ondernemers die een zaak willen starten, beroep kunnen doen op een gespecialiseerde horecacoach 
die ondersteuning biedt bij het opstellen van een succesvol businessplan.  
 
Leegstaande panden en bedrijventerreinen moeten beter worden gemonitord op hun opportuniteiten. 
Om leegstand te vermijden, zullen pop-up concepten worden aangetrokken én worden aangemoedigd 
om zich permanent te vestigen.  
 
Genk moet internationaal gepromoot worden als een stad die ondernemingen en expats kansen biedt. 
Bestaande bedrijven moeten worden versterkt door de export van lokale streekproducten te promoten. 
Genk moet blijven investeren in transport, logistiek én infrastructuur om zijn leidende, logistieke rol op 
nationaal en internationaal vlak blijvend aan te kunnen.  
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Naar een kernversterking voor handel en horeca  
In samenspraak met de stakeholders zullen we de handelskernen van onze stad duidelijk in kaart 
brengen en promoten. Drie speerpunten vormen de leidraad: veiligheid, bereikbaarheid en een 
aangename winkelervaring.  
 
De handelskernen van onze stad moeten we goed afbakenen en maximaal uniek positioneren. De 
verschillende kernen moeten een complementair aanbod bieden, met elk een eigen identiteit. De 
volgende handelskernen hebben dringend nood aan een duidelijk plan: Hoevezavel, Stalenstraat, André 
Dumontlaan, Molenstraat, Onderwijslaan ... .  
 
Om de winkelervaring in de handelskernen aangenaam te maken, zorgen we voor een gezellige en 
groene openbare ruimte. Nieuwe ondernemers die zich aanbieden om te starten in de handelskern zal 
de stad ondersteunen waar het nodig is.  
 
Bij openbare werken is een transparante en eerlijke communicatie van de stad naar de handelaars toe 
belangrijk. Om de hinder enigszins te compenseren willen we vanuit de stad bovenop de eenmalige 
premie van Vlaanderen de handelaars ook nog een financiële tegemoetkoming geven. 
 

Smartcity Genk 
Voor de handelskernen moeten er aantrekkelijke digitale platformen zijn die potentiële klanten 
stimuleren om tot in Genk te komen (openbaar vervoer, parkeerplaatsen, cadeaubons, acties, stadsplan, 
sociale media, …). De stad neemt als regisseur de rol op acties te coördineren, initiatieven te 
ondersteunen waar nodig (zondagopeningen, braderie, … ). 
 
Toerisme als troef 
Het historische en groene karakter van onze stad maken Genk tot de ideale citytrip. Je kan hier shoppen, 
lekker eten en verschillende uitstapjes plannen. We moeten Genk blijven promoten en versterken als 
aangename wandel- en fietsstad door een verdere uitbouw van een goed bewegwijzerd 
wandelpadennetwerk vanuit het centrum naar de natuurgebieden in de omgeving. 
 
Lokale actoren en samenwerkingsverbanden moeten de troeven van Genk als toeristische trekpleister 
verder ontwikkelen én promoten. Bij de verschillende mijnsites moet een éénduidige visie worden 
ontwikkeld door samenwerking tussen de verschillende actoren. Horeca-uitbaters zijn de eerste 
ambassadeurs van het toerisme in en rond Genk.  
 
Veel kerken in Genk hebben een belangrijke historische waarde én zijn een troef in de stad. N-VA wil 
een ambitieus kerkenbeleidsplan. Dit plan moet een lokaal gedragen langetermijnvisie ontwikkelen, 
samen met de kerkgemeenschap en de buurtbewoners.  
 
Het historisch verleden promoten, is meer dan Bokrijk in the picture zetten. Een Mijnmuseum dat wordt 
uitgewerkt met alle erfgoedcellen en heemkringen moet het verhaal van migratie brengen dat Genk 
gemaakt heeft tot wat het nu is. Ook voor de Genkenaars zelf moet dit de identiteit versterken én trotse 
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gevoelens opwekken. Genk is een stad waar mensen uit verschillende streken zijn samengekomen op 
zoek naar een betere toekomst: de Genkse droom, hard werken voor een betere toekomst, moeten we 
blijven koesteren. Deze ondernemersspirit moeten we terug aanwakkeren bij alle bevolkingsgroepen.  
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Genk, een welvarende stad 
 

Een welvarende stad creëert kansen voor haar inwoners en zorgt voor de zwakkeren. Genk is welvarend. 
Er bestaan veel initiatieven voor mensen die het moeilijk hebben, maar veel mensen kennen het aanbod 
niet. De coördinatie moet sterker om effectief de oorzaken van armoede en sociale uitsluiting aan te 
pakken. We zien nu te vaak nog dat veel goedbedoelde initiatieven aan symptoombestrijding doen, 
maar niet de structurele oorzaak aanpakken. Zo kent Genk een enorme mismatch tussen vraag en 
aanbod naar werk. N-VA wil dan ook meer mensen aan het werk krijgen om zo de welvaart voor 
iedereen te versterken.  
 
Een ondersteunend beleid moet ook zorgen dat mensen effectief aan het werk kunnen. Werk moet 
lonend zijn én ouders moeten worden ondersteund, in het bijzonder door een flexibele (buitenschoolse) 
kinderopvang.  
 
Een welvarende stad is nodig om een sterk zorgaanbod te ontwikkelen. Er bestaat veel ondersteuning 
in Vlaanderen, maar mensen zien door de bomen niet altijd het bos. In het bijzonder voor ouderen en 
mensen met een handicap moet het zorgaanbod veel toegankelijker worden gemaakt. 
 
“Inzetten op de oorzaken niet de gevolgen van armoede” 
 
Iedereen die kan werken, laten werken 
Iedereen heeft een verantwoordelijkheid tegenover zijn medeburgers om bij te dragen aan de 
samenleving. Werken zorgt voor zelfontplooiing en blijft de beste bescherming tegen armoede, in het 
bijzonder tegen gezinsarmoede én generatiearmoede. Opgroeien in een gezin waar niemand werkt, 
geeft geen goed voorbeeld aan kinderen. De stad moet er als regisseur voor zorgen dat de verschillende 
actoren aangepaste begeleiding voorzien, zodat ieders individuele talenten ten volle tot hun recht 
kunnen komen.  
 
Er komt een schepen die uitdrukkelijk bevoegd is voor armoedebestrijding. Deze verzekert de 
coördinatie tussen de verschillende initiatieven. Er is nood aan een ketenaanpak die begint bij het 
ondersteunen van jongeren om hun toekomst niet te hypothekeren. De noden van de hulpbehoevende 
moeten steeds centraal staan, niet de noden en politieke banden van bepaalde organisaties. De 
opvolging van het succes van de hulpverlening wordt niet bepaald door het aantal mensen die worden 
bereikt maar door het aantal mensen die effectief uit de armoede ontsnappen.  
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Het OCMW begeleidt leefloners actief naar werk via een individueel begeleidingstraject. Mensen die 
niet meteen een job vinden, moeten zich omscholen, arbeidsvaardigheden verbeteren en/of actiever 
naar een baan zoeken. De beheersing van het Nederlands hoort dan ook de absolute prioriteit te zijn bij 
een effectief activeringsbeleid.  
 
Ambitieuze streefdoelen voor jongeren 
Jongeren vormen de absolute prioriteit bij het uittekenen van het armoedebeleid. We moeten de 
schooluitval terugdringen en verder studeren meer stimuleren. Het streefdoel moet zijn dat alle 
jongeren onder de 25 jaar een opleiding, een baan of een leer-/werkplek hebben gevonden. 
Jeugdwerkloosheid is immers een duidelijke voorbode van werkloosheid op latere leeftijd en moet dus 
tegen elke prijs vermeden worden. Stageplaatsen zijn in dit kader onmisbaar. De stad, het OCMW, het 
onderwijs én de VDAB creëren een gepast aanbod.  
 
Om jongeren kansen te geven, moet er meer worden geïnvesteerd in een flankerend onderwijsbeleid 
in Genk. Scholen vormen een prioritaire partner in de strijd tegen gezinsarmoede. De stad moet de 
scholengemeenschappen ondersteunen om de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren van 
hun kinderen te verhogen. Wanneer er zich problemen voordoen in een gezin, kunnen ankerfiguren dit 
aan de schoolpoort detecteren én kan de gepaste hulpverlening worden aangeboden.  
 
We kunnen het blijven ontkennen en met de mantel der hypocrisie toedekken. We kunnen het steeds 
weer een racistisch probleem noemen en andere oorzaken ontkennen. Maar, we kunnen er gelukkig 
ook iets aan doen. En daar gaat de N-VA Genk voor. Kinderen met taalachterstand slepen die 
achterstand een hele schoolcarrière met zich mee. Ze komen niet in de juiste studierichting terecht, 
worden schoolmoe, hebben een te laag of geen diploma. Bij de N-VA geloven we dat ieder kind 
potentieel heeft en willen we kansen bieden om dat potentieel maximaal te benutten. Kleuters en jonge 
kinderen met taalachterstand willen we eerst een jaar intensief Nederlands leren voor we ze laten 
instromen in het regulier onderwijs. Op die manier kunnen ook leerkrachten in alle scholen zich 
concentreren op hun kerntaak: het doorgeven van kennis. We vragen een jaar, maar geven hen 
levenslang de gelijke kansen terug die ze verdienen. 
 
Huis van de Zorg  
Waar heb je recht op? Bij wie kan je terecht voor concrete zorg voor je probleem? Hoe kunnen we 
tegemoetkomen aan de wens van ouderen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen? Maar ook: welke 
premies zijn er voor je kind met een handicap? Waar heb je als mantelzorger recht op en hoe kunnen 
we je ondersteunen? Zijn er vrijwilligersorganisaties in je buurt die de lasten helpen dragen? 
Zorgverstrekking in ons land is kwalitatief hoogstand, maar te vaak een doolhof. Wie er niet wegwijs in 
raakt, blijft achter met lege handen. Daarom zal N-VA het "Huis van de Zorg" oprichten. Eén adres voor 
al je vragen en oplossingen rond “Zorg”, met als centrale vraag: "Hoe kunnen we helpen?" Gelijke 
dienstverlening, bereikbaar voor iedere Genkenaar. Dit Huis van de Zorg moet niet alleen passief 
toegankelijk zijn, maar moet ook zelf actief naar de mensen toestappen. N-VA streeft ernaar dat elk van 
de 12.000 Genkse ouderen tijdens de volgende bestuursperiode minstens éénmaal gecontacteerd 
wordt door een medewerker van het Huis van de Zorg. 
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Kwaliteitsvolle flexibele kinderopvang 
Kwaliteitsvolle kinderopvang is voor veel ouders onmisbaar om werk en gezin te combineren. De hoge 
kinderarmoede in Genk hangt samen met de lage tewerkstelling. We zetten daarom in op voldoende, 
toegankelijke en betaalbare kinderopvang voor werkende ouders. Het aanbod van kinderopvang moet 
flexibel inspelen op de noden van ouders.  
 
Ondanks de stijgende vraag naar kinderopvang, stellen we vast dat het aantal onthaalouders daalt. We 
geven daarom de nodige ondersteuning om hierin initiatieven te nemen. In de eerste plaats willen we 
ons hierbij richten op niet-werkende ouders. Zij kunnen niet alleen mee het aanbod aan kinderopvang 
verhogen, maar zeker voor allochtone ouders kan dit een eerste stap richting emancipatie betekenen. 
Dit geldt des te meer voor allochtone vrouwen, waarvan vele niet of nauwelijks aansluiting vinden met 
de arbeidsmarkt. De stad waakt erover dat Nederlands de omgangstaal blijft in alle kinderdagverblijven, 
zowel met de kinderen als met de ouders. De voorrangregels moeten scherp worden afgebakend. Een 
absolute voorrang moet gaan naar alleenstaande werkende ouders, tweeverdieners of ouders die een 
beroepsgerichte opleiding volgen. Tegelijk willen we kinderopvang ook betaalbaar houden voor 
diegenen die het nodig hebben. De stad engageert zich om het systeem van kinderopvangcheques 
blijvend te stimuleren, in overleg met OCMW en VDAB. 
 
Ook voor schoolgaande kinderen is vaak extra opvang nodig. De buitenschoolse opvang moet een 
flexibel aanbod voorzien waar schoolgaande kinderen na de schooluren en tijdens de vakanties worden 
opgevangen. Dit kan in de gebouwen van de school. Tijdens zomervakanties moeten werkende ouders 
ook de nodige ondersteuning krijgen. Daarom zijn kwaliteitsvolle speelpleinwerkingen en sportkampen 
belangrijk. We ondersteunen vrijwilligers en jeugdverenigingen graag maximaal met lokalen, 
spelmateriaal, tenten, vervoer en dergelijke.  
 
Naast de economische functie (zorgen dat ouders kunnen werken of een opleiding volgen), heeft 
kinderopvang een belangrijke pedagogische en sociale functie, zeker op latere leeftijd. Kinderen 
ontwikkelen zich in groep, leren Nederlands, en zorgen voor maatschappelijke participatie van ouders 
en kinderen. Hier wordt de kiem gelegd voor een gedeelde Genkse identiteit.  
 
We benadrukken het belang van de Huizen van het Kind (Campus O3) voor informatie rond opvoeding 
voor ouders én verhogen de effectiviteit door een kwaliteitsvol aanbod uit te werken. We willen zoveel 
mogelijk ouders en toekomstige ouders stimuleren om van de diensten gebruik te maken.  
 
Tenslotte willen we vraag en aanbod van kinderopvang optimaal op mekaar afstemmen door een 
flexibele en transparante toekenning van de subsidies en vergunningen. 
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Genk, een stad waar we samenleven 

C-Mine is een trotse herinnering aan het Genkse mijnwerkersverleden. De steenkoolmijnen hebben 
destijds veel mensen aangetrokken, mensen kwamen van ver en van overal naar Genk om er te werken. 
Daar is het Genk van vandaag op gebouwd. Daar ligt een groot stuk van onze gezamenlijke erfenis, 
identiteit en manier van zijn. Vanuit deze basis bouwen we samen aan de toekomst van onze stad. Alle 
Genkenaars moeten hier actief bij betrokken worden. N-VA Genk wil iedereen daartoe enthousiasmeren 
en de juiste voorwaarden creëren. 
 
N-VA maakt prioritair werk van leefbare en veilige wijken. Een N-VA-gemeente waakt actief over het 
respect voor elkaar en voor de omgeving. Ordehandhaving moet kordaat optreden tegen het gedrag en 
de overlast van enkelen die het samenleven bemoeilijken én voor veel mensen de sfeer verzieken.  
 
 
“Polarisatie bestrijden doe je niet door problemen af te kopen. Wel door met open vizier juiste keuzes 
te maken.” 
 
 
We gaan de moeilijke uitdaging aan 
Het samen leven van vele verschillende nationaliteiten, religies, gemeenschappen – met andere 
woorden de reeds aanwezige diversiteit – is één van de grootste moderne maatschappelijke 
uitdagingen. Wij voeren dan ook een inclusief integratiebeleid om te voorkomen dat bepaalde groepen 
geïsoleerd raken of om groepen uit hun isolement te halen. We vermijden de uitbouw van parallelle 
samenlevingen. Iedereen moet over zijn muurtje durven kijken. 
 
We vragen niet aan mensen om hun verleden af te werpen, we vragen hen wél om onze 
gemeenschappelijke toekomst te delen. Om snel Nederlands te leren, om onze democratische waarden 
en normen te aanvaarden en te respecteren en om actief mee vorm te geven aan de Vlaamse 
samenleving. Via het openbaar leven, wijkwerking, het verenigingsleven, het sport- en cultuuraanbod 
zorgen we dat mensen in contact met elkaar komen. 
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Oefenkansen buiten de les helpen nieuwkomers. We stimuleren daarom ook ontmoetingen tussen 
nieuwkomers en mensen die al goed vertrouwd zijn met het reilen en zeilen in onze stad. Die 
ontmoetingen vergroten niet alleen de taalervaring van nieuwe inwoners, ze verhogen ook hun kansen 
op sociale mobiliteit.  
 
Actief integreren van nieuwkomers  
Als N-VA vragen we niet aan nieuwkomers om hun verleden af te werpen. We vragen nieuwkomers wél 
om een gemeenschappelijke toekomst uit te bouwen in Genk. We verwachten dat nieuwkomers snel 
Nederlands leren, zich inpassen in ons waarden- en normenbestel en dat ze snel werk zoeken. Door het 
ondertekenen van een Genks charter met grondrechten, vrijheden en plichten, gebaseerd op de 
nieuwkomersverklaring, verbinden nieuwkomers zich om mee vorm te geven aan onze samenleving. 
Wie in Genk woont en werkt neemt automatisch een Genkse identiteit aan. In Genk staan we open voor 
invloeden van buitenaf, maar voor extremisme is er geen plaats. De stad volgt de filosofie van de OESO, 
die stelt dat nieuwkomers beter integreren in kleinere lokale gemeenschappen. Dit is de beste garantie 
voor een succesvolle integratie.  
  
Door Nederlands ook buiten de lessen te gebruiken, verloopt integratie veel vlotter. We stimuleren 
daarom ook initiatieven in scholen, bibliotheken, taalkampen voor kinderen, jongeren en hun ouders. 
We verplichten iedereen die een leefloon ontvangt en het statuut heeft van rechthebbende 
inburgeraar, tot het effectief volgen van een inburgeringscursus. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
is belangrijk in Genk. In inburgeringscursussen moet er specifieke aandacht worden gegeven aan de 
activering van vrouwen en moeders. Het tweeverdienersmodel is namelijk de norm in Vlaanderen.  
 
Door huwelijksmigratie moet het integratieproces elke generatie opnieuw worden doorlopen. De 
anderstalige ouder moet Nederlands leren en zich onderdompelen in de Vlaamse cultuur. Op late 
leeftijd onthecht geraken van tradities en gewoontes is niet eenvoudig. Geregelde huwelijken leiden 
vaak tot echtelijke spanningen en intrafamiliaal geweld. We stappen daarom ook actief mee in 
campagnes en acties om te sensibiliseren rond huwelijksmigratie. De nadruk ligt hierbij op informatie, 
sensibilisering, ontraden en emancipatie. Huwelijksmigratie moet kunnen, maar mensen moeten beter 
beseffen dat dit niet eenvoudig is. 
 
De lokale geloofsgemeenschappen verantwoordelijkheid laten nemen 
De werking en lokale verankering van de verschillende geloofsgemeenschappen zullen in kaart worden 
gebracht. De stad moet haar adviesbevoegdheid ten volle gebruiken om samen met de andere niveaus 
de strijd tegen radicalisering aan te gaan. Hierbij zullen we speciale aandacht schenken aan de jongeren 
binnen deze geloofsgemeenschappen. We moeten voorkomen dat zij in handen van gevaarlijke 
groeperingen vallen. Waarden als respect, democratie, gelijke kansen, persvrijheid, enz. moeten van 
jongs af aan worden meegegeven, los van elke religie.  
 
We zullen een netwerk uitbouwen met de verantwoordelijken van de Genkse geloofsgemeenschappen. 
Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Zij moeten mee het respect voor andere 
gemeenschappen uitdragen én respect voor fundamentele Vlaamse rechten en plichten onderschrijven. 
Ook moet er gehamerd worden op het gebruik van het Nederlands als algemene voorwaarde voor 
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maatschappelijk integratie. Het Nederlands moet alle geloofsgemeenschappen verbinden in een 
Vlaamse stad zoals Genk.  
 
Stop van segregatie-subsidiepolitiek 
"Wat je zaait, zal je ook oogsten". Het is een eenvoudige wijsheid die je ook in de integratie- en 
subsidiepolitiek van de stad kan toepassen. In het verleden subsidieerde dit stadsbestuur gul 
conservatieve organisaties die op papier pleiten voor integratie maar in werkelijkheid er vooral voor 
zorgen dat mensen niet integreren en binnen hun cultuur blijven. We subsidiëren verdeeldheid en 
segregatie niet meer. Wie beroep wil doen op subsidies van de stad, moet openheid betonen naar de 
hele Genkse bevolking die deze subsidie financiert. Dat is de basisvoorwaarde. Wie enkel volgens zijn 
statuten pleit voor integratie en verder segregatie voedt, zal het zonder financiële steun van de stad 
moeten doen. Polarisatie bestrijden doe je niet door problemen af te kopen. Wel door met open vizier 
juiste keuzes te maken. 
 
 
  



Gemeenteraadsverkiezingen Genk 2018: Veilig thuis in een welvarend Genk 

P a g i n a  22 | 31 

 

 
Genk, een bruisende stad  
 
Van onze stad een gemeenschap maken, dat is waar N-VA Genk voor staat. Wat mensen in hun vrije tijd 
doen, is daar integraal onderdeel van. Via het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en 
wijkwerking, de jeugdwerking en het culturele en sportieve aanbod in de stad komen mensen samen én 
versterken het gemeenschapsgevoel. Om dit te ondersteunen, moet de stad een kwaliteitsvolle en 
toegankelijke infrastructuur aanbieden.  
 
Iedere persoon heeft een eigen meerledige identiteit, maar met N-VA willen we vooral de gedeelde 
Genkse identiteit versterken. Wij zijn immers allemaal Genkenaars. We dragen allemaal samen een 
verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. Groeperingen die zich afkeren van de normen en 
waarden die ons hier in Vlaanderen verbinden, mogen we geen kans geven om te groeien. Een inclusief 
sport- en cultuurbeleid is daarom cruciaal. Het verenigingsleven biedt voor anderstaligen ook een 
uitgelezen kans om Nederlands te oefenen.  
 
“Van onze stad een gemeenschap maken” 
 
Een actief verenigingsleven om een gedeelde identiteit te beleven.  
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de werking van vele organisaties en verenigingen. Zij verdienen dus het 
volste respect en ondersteuning. Om de samenhang van de buurten te versterken, stimuleert N-VA 
graag wijk-, buurt- en straatfeesten. Een zichtbare 11-juli-viering is belangrijk in een stad met vele 
wortels. Er wordt van alle inwoners van Vlaanderen verwacht dat ze deze dag respecteren.  
 
De stad moet optreden als katalysator van het verenigingsleven, niet als trekker. De stad ondersteunt 
zoveel mogelijk de bestaande adviesraden. Als goede partner zorgt ze voor een efficiënte, klantgerichte 
dienstverlening met zo min mogelijk administratieve rompslomp. In elke wijk stelt een wijkoverleg een 
wijkplan op. Dit plan omvat wederzijdse engagementen tussen overheid en bewoners, en dit in gedeelde 
verantwoordelijkheid.  
 
Een gemeenschapsvormend cultuurbeleid 
N-VA streeft naar een gemeenschapsvormend cultuurbeleid. Ons gedeeld verleden én streekproducten 
zijn troeven die we daartoe uitspelen. Niet alleen als citymarketing om toerisme te stimuleren, maar als 
draagvlak voor een gedeelde lokale identiteit. 
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Cultuur moet dicht bij de mensen staan. Toegankelijkheid en participatie zijn belangrijk. De 
programmatie van culturele centra moet rekening houden met activiteiten die breed toegankelijk zijn. 
De bibliotheek moet uitgroeien tot een modern kennis- en informatiecentrum dat bezoekers wegwijs 
maakt in het analoge en digitale aanbod. 
 
Gecoördineerde promotie en communicatie van het cultuuraanbod moeten ervoor zorgen dat alle 
mensen effectief worden bereikt. Ook mensen die minder mobiel zijn, zoals ouderen en personen met 
een handicap, moeten de kans krijgen om culturele voorstellingen mee te maken. Indien mogelijk, 
moeten voorstellingen bijvoorbeeld in woonzorgcentra zelf plaatsvinden 
 
Een ambitieus sportbeleid  
Recreatieve, competitieve en professionele sporters hebben één ding gemeen: ze zijn ambitieus. 
Sporters blijven - letterlijk - niet stilzitten. Daarom wil N-VA Genk nog meer sporters stimuleren én de 
infrastructuur hiervoor opwaarderen. Een ambitieus sportbeleid wordt uitgebouwd op 3 pijlers: 
inclusiviteit, professionaliteit én topinfrastructuur.  
 
Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, van jong tot oud, voor mensen die het financieel moeilijk 
hebben, voor personen met een handicap, voor mensen die werken, voor gepensioneerden, … Sporten 
zorgt dat mensen gezond zijn en dat mensen zich verbonden voelen in een sociaal weefsel.  
 
De kennis en expertise van sportclubs moeten we optimaal benutten om samenwerking tussen alle 
lokale sportactoren binnen de stad te versterken onder de regierol van de sportraad. Sportclubs werken 
door hun sterke lokale verankering mee aan de sociale cohesie binnen de stad. De stad moet 
ondersteuning bieden om de kwaliteit van de professionele omkadering van sporters te garanderen, in 
het bijzonder voor de jeugdwerkingen. Ook de betrokkenheid van ouders in de verschillende clubs moet 
het maatschappelijk weefsel in Genk versterken.  
 
Als N-VA willen we ook meer inzetten op een multifunctioneel gebruik van de sportinfrastructuur. Een 
analyse van efficiëntiewinsten is nodig. De stad moet eventueel zelf eigenaar worden. Zij kan dan voor 
het onderhoud zorgen om de clubs administratief te ontlasten. We willen meer aandacht geven aan 
nieuwere sportvormen, zoals skaten, freerunning, futsal, urban trial, waarbij ongebruikte fabriekshallen 
of loodsen een moderne invulling krijgen.  
 
Actief ouder worden 
Gepensioneerden hebben een stad veel te bieden en zijn vaak heel actieve burgers. We moeten zorgen 
dat we ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk actief te blijven in de maatschappij en hen met de 
nodige zorg omringen wanneer nodig. In een welvarende stad als Genk willen we daarom een Huis van 
de Zorg waar ouderen voor al hun vragen terecht kunnen.  
 
Er moet een nieuw ouderenbehoeftenonderzoek komen om te weten wat er leeft. De 
seniorenverenigingen worden hierbij actief betrokken. De drempels die ouderen ondervinden om 
sociaal te participeren, moeten worden weggewerkt. In onze moderne maatschappij moeten we 
bijvoorbeeld extra inzetten op digitale geletterdheid bij ouderen én hiervoor de nodige ondersteuning 
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aanbieden. Ouderen moeten ook blijvend bereikt worden via de traditionele kanalen, zoals brieven en 
folders. Taxicheques zorgen bijvoorbeeld dat ouderen mobieler kunnen zijn. Een jaarlijks seniorenbal 
(bv. spiegeltent) én een jaarlijkse sportdag voor senioren moeten ouderen kennis laten maken met het 
ruime stedelijk aanbod. 
 

Toegankelijk voor iedereen 
N-VA wil dat Genk een echte toegankelijke stad is. Alle Genkenaars moeten zelfstandig en comfortabel 
kunnen wonen, werken, leven en zich verplaatsen in Genk. Toegankelijkheid zorgt immers dat mensen 
voluit deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.  De stad Genk zal het charter “naar een 
toegankelijke gemeente” mee ondertekenen, en verbindt zich ertoe om de principes ervan systematisch 
toe te passen in haar beleid.   
 
Jong geleerd is oud gedaan.  
N-VA is ervan overtuigd dat een specifiek aanbod voor de jeugd geen luxe is, maar een investering in de 
toekomst. Jongeren moeten betrokken worden bij de stad om te leren verantwoordelijkheid op te 
nemen binnen de gemeenschap.  
 
We ondersteunen ondernemende jongeren via opleidingen en informatie. Jongeren verdienen een kans 
om te tonen dat ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Jongeren kunnen rekenen op fuifcoaches. 
Zij staan onze jeugd bij om verantwoordelijkheid op te nemen bij het samen organiseren van 
evenementen. 
 
We stimuleren onze jonge burgers om deel te nemen aan het beleid in onze stad. Met de organisatie 
van jongerenparticipatiemomenten wakkeren we het burgerschap van onze jeugd aan. Wij geven hen 
de kans om concrete voorstellen te doen voor hun buurt of wijk, via fora als de jeugdraad, het 
juniorteam, … 
 
Jong, creatief en artistiek talent zetten we in de kijker door bijvoorbeeld een jongerenkunstmarkt te 
organiseren. We scheppen kansen voor onze jonge creatieve en innovatieve geesten door hen samen 
te brengen in lokale start-up-ateliers. Samen met vrienden krijgen jongeren zo een proeftuin om hun 
concept uit te werken tot een minionderneming. 
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Genk, een stad om in te wonen 
 
Genkenaars kunnen zich pas echt thuis voelen in hun stad als ze een kwaliteitsvolle woning kunnen 
vinden, in een aangename buurt wonen én waar ze een sociaal leven kunnen uitbouwen.  
 
In Genk heeft iedereen recht op menswaardig wonen. Hierbij willen we een gezonde sociale mix 
nastreven. Er moet bijzondere aandacht gaan naar kwetsbare groepen in het woonbeleid. Betaalbaar 
wonen moet mogelijk zijn voor iedereen, niet enkel voor doelgroepen. N-VA Genk wil een voldoende 
divers woonaanbod blijven waarborgen en voluit inzetten op de aankoop van een eigen woning. Dit 
blijft de beste verzekering voor de oude dag. Zo trekt de stad ook meer middeninkomens aan én gaan 
we de stadsvlucht van kapitaalkrachtige gezinnen tegen. 
 
We moeten trots kunnen zijn op onze stad: iedereen, altijd en overal. Als je in Genk buiten komt, mag 
je niet het gevoel krijgen dat de verloedering toeslaat. We moeten veel strenger optreden tegen 
leegstand van panden en zwerfvuil. Open ruimtes, veel bomen en groene pleintjes maken van Genk een 
leefbare stad waar het aangenaam wonen is. Mensen moeten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen 
zodat Genk een ontmoetingsplaats kan zijn voor iedereen. Jonge gezinnen moeten graag in Genk willen 
komen wonen.  
 
“Kwaliteitsvol wonen in een gezellige, propere en groene buurt” 
 
Een halt toeroepen aan de stadsvlucht van de werkende Genkenaars 
We moeten er niet flauw over doen. Het gemiddeld inkomen van de Genkenaar is laag in vergelijking 
met de rest van Vlaanderen. Dat is niet alleen te wijten aan de economische tegenslagen die onze stad 
te verwerken kreeg, maar ook aan een beleid dat te weinig inzet om studenten en jongeren in de stad 
te houden. Vandaag verlaten veel jonge tweeverdieners de stad. Daar brengen we verandering in door 
hen betaalbare woonkansen en ondersteuning te bieden. De N-VA wil een open vraag lanceren naar 
jongeren en met hen op zoek gaan naar oplossingen. We nemen geen beslissingen boven hun hoofd 
maar gaan in open dialoog met hen. Veel jongeren willen wel in Genk blijven en wij willen hen daarbij 
steunen. Dezelfde maatregelen kunnen dienen om bijkomende jonge gezinnen aan te trekken om zo de 
socio-economische basis van de Genkse maatschappij te versterken. 
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Een aangepast woningaanbod voor ouderen uitbouwen  
De stad moet zorgen voor een aangepast woningaanbod voor senioren en personen met een handicap. 
Zij moeten ondersteund worden om in de eigen omgeving te blijven wonen door onder meer 
aanpassingspremies (bv. voor de installatie van een traplift). Er moet prioritair aandacht gaan naar zorg- 
en assistentieflats voor senioren, waar men gemeenschappelijke diensten aanbiedt zoals 
restaurant/catering, was en strijk, fitness, boodschappendienst, zorgverlening, … Deze woningen dienen 
goed bereikbaar te zijn, in de buurt van winkels en openbaar vervoer. 
 
Het woningaanbod stimuleren 
Om het woningaanbod te stimuleren en de woningprijzen betaalbaar te houden, moet de nadruk liggen 
op de opwaardering van verkrotte en verwaarloosde panden. Huisjesmelkers verdienen een harde 
aanpak. Renovatiepremies moeten de woonkwaliteit van de mensen verbeteren en zorgen voor een 
energiebesparing. Met nieuwe premies willen we wonen boven winkels aanmoedigen. Zo ontsluiten we 
veel woonpotentieel, bevorderen we sociale controle én zorgen we voor een betere afstemming op de 
grote vraag naar éénkamerappartementen.  
 
Een gezonde sociale mix  
Vlaanderen vraagt ieder gemeentebestuur om 9 procent sociale woningen te voorzien. Genk heeft meer 
dan 12 procent sociale woningen. In andere steden en gemeenten ligt het percentage veel lager. N-VA 
wil het aantal sociale woningen in Genk niet verder verhogen, maar voluit inzetten op andere 
maatregelen om sociaal wonen kwalitatiever te maken. Sociale woningen moeten in de eerste plaats 
toegekend worden aan degenen die er nood aan hebben. Huurders van sociale woningen worden 
daarom begeleid om door te stromen naar de reguliere woningmarkt wanneer hun financiële situatie 
dit toelaat. Het stadsbestuur zal de wettelijke instrumenten hiertoe maximaal benutten. Tegelijk willen 
we voor iedereen een gelijke controle op de middelentoets die met sociale woningen en leefloon 
gepaard gaat. Vandaag is dat voor de ene nationaliteit makkelijker dan voor de andere en is er 
ongelijkheid. Door fraudeurs te betrappen en uit hun woonst te zetten, zal de wachttijd voor een sociale 
woning dalen.  
 
Om te zorgen dat iedereen zich veilig thuis voelt in wijken met veel sociale woningen, moet Nederlands 
de gemeenschappelijke voertaal zijn. We willen ook de rol van conciërges of huisbewaarders terug 
invoeren en/of versterken. Het is bewezen dat zij een sterke bemiddelende rol kunnen spelen bij 
conflicten. Om de sociale cohesie te versterken, streven we een uitbreiding na van buurtnetwerken én 
willen we buurtevenementen ondersteunen 
 
Bij overlast, zoals sluikstorten, lawaai, (illegale) (over)bewoning, overlast van drugspanden, krakers en 
asociaal woongedrag, is een veel kordater handhavingsbeleid nodig. We passen daarom het systeem 
van (administratieve) boetes consequenter toe en breiden het uit. 
 
Een stadsplan met een visie 
De wereld verandert bijzonder snel. Wat gisteren goed werkte, is vandaag soms overbodig. En toch 
heeft stad Genk nog steeds geen gecoördineerd strategisch plan. Dergelijk strategisch plan is 
noodzakelijk om te vermijden dat we eilanden blijven behouden in onze rasterstad. Hoe zorgen we 
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ervoor dat de verschillende handelskernen herkenbaar en uniek zijn, de juiste beleving aanbieden, … 
Hoe zorgen we dat de incubatoren samenwerken in functie van de startende en groeiende 
ondernemingen? Er is nood aan één strategisch plan, één citymarketingstrategie. Succesverhalen als C-
mine en de Vennestraat mogen geen eilanden blijven. Ze moeten deel uitmaken van een 
overkoepelende visie zodat alle (handels)kernen, zoals de Stalenstraat, Hoevezavellaan, Thorpark, 
Hasseltweg, het Centrum …, zodat ze zich duidelijk kunnen positioneren met hun unieke troeven, 
complementair blijven en versterkt worden in hun beleving en aantrekking.  
 
Onze toekomstvisie voor Genk zet in op versterking van woonkernen met behoud van het eigen 
karakter. We streven naar een verdichting van reeds bebouwd gebied, met aandacht voor vergroening. 
Wij willen dat onze stad haar groene karakter behoudt in de verschillende wijken. Door infrastructuur, 
zoals banken, tafels, park, volkstuintje, buurthuizen, moeten sociale contacten worden gestimuleerd. 
Publieke ruimtes moeten zo veel mogelijk verfraaid worden met inheemse flora. 
 
Bij nieuwe projecten die leegstand bestrijden of onbebouwde percelen activeren, is er meer aandacht 
nodig voor duurzame mobiliteit. Meervoudig ruimtegebruik moet bestaande infrastructuur 
optimaliseren door bijvoorbeeld het delen van ruimte (bedrijfsparkings, daken van supermarkten voor 
zonnepanelen, …). Kernwinkelgebieden willen we goed afbakenen in zones met duidelijke voorschriften 
over de toegelaten functies. De focus ligt op een maximale concentratie van handelszaken in de 
kernwinkelgebieden.  
 
Genk groen en gezond houden  
Genk heeft de reputatie een groene stad te zijn. We zien helaas een achteruitgang de laatste jaren. N-
VA is samen met veel Genkenaars bezorgd over het verlies en de versnippering van groene ruimtes. We 
willen dit terug veranderen en zetten onze schouders resoluut achter een gezonde groene omgeving. 

Meer groen in Genk is een pluspunt. Genk moet zelf op een realistische manier de VVGS-
duurzaamheidsdoelstellingen en het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie realiseren. 
Burgers worden in dat opzicht aangespoord en ondersteund. N-VA wil een breed gedragen gemeentelijk 
beleids- en beheersplan voor groen en milieu. De milieuraad die alle actoren (experten, verenigingen, 
industrie, ondernemers, burgers, ...) verenigt, is voor de stad het eerste aanspreekpunt. N-VA zet in op 
continue samenwerking tussen alle spelers. Door duidelijke informatie en een open communicatie over 
projecten of werken creëren we betrokkenheid.  

Alle Genkenaars moeten betrokken worden bij het beheer van het stedelijk groen. De stad neemt een 
adviserende en ondersteunende rol op voor burgers en organisaties die zelf een groene bijdrage willen 
leveren. We sensibiliseren burgers en bedrijven rond de naleving van wettelijke verplichtingen terzake, 
zoals het aanleggen van groengordels. Hoe meer groen (aanplant op pleinen, parkings, tuinen, 
houtwallen, fruitbomen, groene speelruimte, enz.) op het publieke en private domein, hoe kleiner ook 
de druk zal zijn op delicaat natuurgebied. Het “historisch groen” (bij voorbeeld in de cités) moeten we 
absoluut beschermen. Door de gerichte aanplant van groen, verbinden we de bestaande groene ruimtes 
(zoals de Molenvijvers) met het stadscentrum. 

Het is van het grootste belang dat de bestaande natuurgebieden goed worden beheerd. Bestaande 
natuurgebieden moeten worden verbonden (groencorridors, “groene wegen”). Waar mogelijk worden 



Gemeenteraadsverkiezingen Genk 2018: Veilig thuis in een welvarend Genk 

P a g i n a  28 | 31 

 

nieuwe natuurgebieden gecreëerd. De stad werkt hiervoor nauw samen met de verschillende 
natuurverenigingen. We moeten ook durven inzetten op “tijdelijke natuur” in gebied met 
verwaarloosde of (nog) niet in gebruik genomen locaties. Deze kunnen dienen als aanplant voor 
biocentrales.  

Groen vormt ook een troef voor inwoners en bezoekers. Een sterk uitgebouwd toeristisch wandel- en 
fietspadennetwerk moet Genk vanuit het centrum in alle richtingen openstellen. Beschermen en 
openstellen van natuur voor recreatie is een moeilijk evenwicht. Projecten als “wandel-meters en -
peters” kunnen hieraan bijdragen. 

We willen dat Genk een groene stad blijft waar mensen hun favoriete huisdieren veilig kunnen 
buitenlaten. Hiervoor richten we bijvoorbeeld afgebakende losloopzones voor honden in. Sterilisatie- 
en hondenpoepcampagnes moeten baasjes wijzen op hun verantwoordelijkheden. Dierenwelzijn is heel 
belangrijk voor N-VA. Daarom ijveren we ook voor een schepen die uitdrukkelijk bevoegd is voor 
dierenwelzijn. Bij dierenmishandeling moet kordaat worden opgetreden. Vuurwerk, dat vele dieren 
angstig maakt, is alleen nog mogelijk mits vergunning. Huisdieren bieden veel mensen gezelschap en 
troost. Overleden huisdieren moeten ook waardig kunnen worden begraven op een dierenkerkhof. 
 
Genk, een stad die duurzaam en veilig in beweging is  
Mobiliteit zorgt ervoor dat mensen actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dit geldt 
des te meer voor ouderen, kinderen of personen met een handicap. N-VA wil dat elke Genkenaar zich 
veilig en zelfstandig kan verplaatsen in onze stad. We gaan dan ook voluit voor een duurzaam en 
toekomstgericht mobiliteitsplan voor Genk.  
 
Meer dan de helft van de verplaatsingen die we met z’n allen maken is korter dan 5 kilometer. Toch 
nemen we ook voor die kleine verplaatsingen meestal de wagen. N-VA wil alternatieven voor de auto 
aanmoedigen voor iedereen.  
 
Dit vereist in de eerste plaats een veilige en betrouwbare infrastructuur. Om mensen uit de auto te 
krijgen, moeten de alternatieven niet alleen veilig zijn, maar ook aantrekkelijk. Een degelijke, overdekte 
fietsenstalling of een comfortabele bushalte voor de deur van je bestemming moedigen aan om de fiets 
of de bus te nemen. De stad Genk neemt deze aandachtspunten systematisch mee bij de (her)aanleg 
van handelskernen, bedrijventerreinen of recreatieve bestemmingen (C-Mine, SportinGenk Park, …). 
Een hedendaags mobiliteitsplan investeert daarom blijvend in veilige fiets- en voetpaden, 
fietsenstallingen, oplaadpunten voor elektrische fietsen én in fietsdelen. Bij de heraanleg van het 
openbaar domein wordt er systematisch voor gezorgd dat dit toegankelijk is voor personen met een 
handicap. Hierbij worden de principes van “universal design” als leidraad genomen. De stad zal de 
bestaande provinciale en Vlaamse subsidies maximaal benutten. De verkeersinrichting van lokale zwarte 
punten wordt prioritair aangepakt. De doorstroming van het verkeer op verschillende hoofdwegen zorgt 
voor sluipverkeer, wat de leefbaarheid van de woonwijken aantast. Door systematisch de 
verkeersstromen correct in kaart te brengen en een evaluatie van de voorrangsregelingen kunnen we 
zorgen voor een optimalisatie van de doorstroming. 
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Jong geleerd is oud gedaan. Jongeren moeten veilig te voet of met de fiets naar school kunnen gaan. 
Door de inrichting van autoluwe schoolstraten zorgen we voor een veilige weg naar school. Strengere 
controles op snelheid én foutparkeren in de buurt van scholen zijn nodig. In het GAS-reglement moet 
specifiek een sectie komen over schoolomgevingen. Samen met de regio of de buurgemeenten werken 
we een fietskaart of een app uit, met veilige fietsroutes van en naar school.  
Iedereen op de fiets: N-VA wil werk maken van een echte “fietscultuur” bij jongeren. We willen daarom 
dat alle Genkse jongeren veilig leren fietsen. Dit kan gekoppeld worden aan “fietsbuddy’s”. 
 
Bedrijven vormen een belangrijke partner in een duurzaam mobiliteitsplan. We voeren 
sensibiliseringsacties over woon-werkverkeer met de fiets en ijveren voor fietsvriendelijke 
bedrijventerreinen. We sluiten een mobiliteitsconvenant af met de betrokken bedrijven. De stad Genk 
geeft samen met het stadspersoneel het goede voorbeeld en zet maximaal in op fietsgebruik voor de 
eigen werking. Waar mogelijk worden dienstwagens vervangen door (elektrische) dienstfietsen of 
deelwagens. 
 
Voor langere afstanden moet een betrouwbaar en fijnmazig aanbod aan openbaar vervoer beschikbaar 
zijn. Dit geldt des te meer voor personen met een beperkte mobiliteit, voor wie het openbaar vervoer 
al te vaak de enige manier is om zich te verplaatsen. Binnen de vervoersregio Limburg zal de stad Genk 
daarom ijveren voor een evaluatie van de huidige busverbindingen naar en binnen Genk. We willen een 
aanbod dat niet alleen het centrum aandoet, maar ook de verschillende wijken onderling verbindt.  
Op langere termijn wordt – in samenspraak met de NMBS en De Lijn – onderzocht of een alternatieve 
inplanting van het treinstation mogelijk is. Tegelijk bekijken we de mogelijkheden de belangrijkste 
Genkse sites door middel van een snelle en comfortabele tramlijn met elkaar te verbinden. 
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Genk, een efficiënt bestuurde stad  
 
Genk staat, net als alle grote steden en centrumsteden, de komende jaren voor grote uitdagingen. N-
VA gaat deze uitdagingen als krachtdadige bestuurders graag aan. We moeten onze bevolking een 
kwaliteitsvolle oude dag blijven garanderen. We moeten de economische infrastructuur blijven 
moderniseren. Budgettair zijn dan soms moeilijke keuzes noodzakelijk. Om de toekomst niet te 
hypothekeren, is ook een effectieve investeringspolitiek nodig, zonder een budgettair evenwicht op 
lange termijn in gevaar te brengen. 
 
“N-VA gaat als krachtdadige bestuurder moeilijke beslissingen niet uit de weg” 
 
Een gezond financieel beleid dat investeert in mensen 
Genk kan voorlopig rekenen op relatief stabiele inkomsten. De stijgende pensioenlasten en een groter 
wordende groep mensen in armoede vormen wel een uitdaging. Genk zal dus slimmer met zijn middelen 
moeten omspringen. Een meer gecoördineerd armoede- én tewerkstellingsbeleid dient ervoor te 
zorgen dat de investeringen in mensen effectief resultaten opleveren.  
  
Een gezond financieel beleid dat investeert in de toekomst 
Bestedingen behoren prioritair te gaan naar de fundamenten in onze samenleving en naar 
welvaartsprojecten van de toekomst, zoals infrastructuur, veiligheid, sociale cohesie, onderwijs en de 
sociale voorzieningen. Projecten worden getoetst aan hun noodzaak, rendement en optimale 
uitwerking. We zien liever concrete en tastbare diensten dan uitgebreide, dure reclamecampagnes.  
 
Bij de opmaak van nieuwe budgetten of meerjarenplannen mogen geen taboes bestaan. Budgetten 
opmaken mag geen hersenloos knip- en plakwerk zijn. Door “zero-based” te werken moet men elke 
uitgave opnieuw verantwoorden en worden er geen zaken aangehouden omdat die voorheen nu 
eenmaal ook al zo waren. Zo kunnen nieuwe initiatieven ontwikkeld worden zonder dat telkens 
bijkomende middelen (budget of personeel) nodig zijn. Er is een benchmarking nodig met gelijkaardige 
gemeenten en projecten om meer objectief de beste financiële beslissingen te nemen.  
 
In het verleden zijn er diverse grote projecten gerealiseerd in Genk. We denken hierbij aan C-Mine, Thor 
Park en nu ook La Biomista. Deze ervaringen nemen wij mee in toekomstige beleidsbeslissingen. Het is 
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cruciaal dat de toekomstige investeringen niet louter prestigeprojecten zijn. Ze moeten in een groter 
geheel passen én een echte meerwaarde bieden voor onze burgers, onze lokale economie of ons sociaal 
weefsel.  
 
Een gezond én vereenvoudigd financieel beleid 
Belastingen mogen geen specialistenwerk zijn. De fiscale regelgeving moet grondig worden 
geanalyseerd op haar begrijpelijkheid én eenvoud. Het aantal gemeentebelastingen moet tot een 
minimum worden beperkt en fiscale versnippering moet worden vermeden. Een gestandaardiseerde 
belastingregelgeving met generieke reglementen zorgt voor minder last voor burgers die verhuizen of 
bedrijven die in verschillende gemeenten actief zijn. Wij voeren geen verhogingen door van niet-
sturende belastingen. Wij streven er zelfs naar die te verminderen.  
 
Wij willen meer efficiëntie én objectivering bij het toekennen van subsidies. Wij moeten vermijden dat 
parallelle subsidies bij dezelfde verenigingen komen. Subsidies kunnen alleen worden toegekend als 
verenigingen respect hebben voor elkaar en omgeving. Het gebruik van de Nederlandse taal moet ook 
zorgen dat verenigingen én hun activiteiten effectief toegankelijk zijn voor alle Genkenaars.  
 
De stad moet ook alternatieve ondersteuningsmechanismen én investeringspistes onderzoeken. 
Investeringen in infrastructuur door het stadsbestuur kunnen bijvoorbeeld zorgen dat meerdere 
(sport)verenigingen deze huren, zonder dat elke vereniging aparte investeringen moet aangaan. We 
willen ook onderzoeken op welke manier renteloze leningen een alternatief kunnen zijn voor 
verenigingen.  
 
Een krachtdadig bestuur ten dienste van de bevolking 
De stem van de burger moet gehoord worden. Verenigingen die draagvlak creëren en 
middenveldorganisaties spelen hierin een belangrijke rol en verdienen dus ook als dusdanig erkend te 
worden. De stad zal volop inzetten op echte inspraak: “Genk aan het Woord”. 
 
De stad zal via het stedelijk wijkoverleg op een actieve manier luisteren naar wat leeft bij de individuele 
burger en met hem/haar in dialoog treden. Dit stedelijk wijkoverleg zal ook gebruikt worden als 
communicatiekanaal om belangrijke beslissingen mee te delen en te duiden. N-VA houdt altijd rekening 
met de opmerking van mensen, maar durft als krachtdadige bestuurder moeilijke knopen door te 
hakken.  
 
Een stadsbestuur is er voor de burgers en niet omgekeerd. Naast efficiëntie, moet klantvriendelijkheid 
één van de belangrijkste speerpunten zijn voor de stadsdiensten. Respect voor het geld van de 
belastingbetaler is een vereiste. Fraude wordt hard aangepakt. Het is geen geheim dat de stad Genk 
voor financiële uitdagingen staat. Deze uitdagingen vergen creatieve oplossingen. Voor N-VA bestaan 
hierbij geen taboes. We willen een open debat over de kerntaken van stadsbestuur en lokale politie, én 
over de financiering ervan. Intensieve samenwerking met andere (buur)gemeenten kan 
schaalvoordelen genereren, waardoor middelen vrijgemaakt kunnen worden voor andere nuttige 
investeringen. 
 


