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Voorwoord “Samen Genk Verbinden”
CD&V en PROgenk hebben een bestuursakkoord gesloten waarmee ze de komende zes
jaar samen met alle Genkenaren Genk willen verbinden.
Afgelopen legislatuur, mede omwille van de aangekondigde sluiting van Ford, koos de
coalitie tussen PROgenk en CD&V Genk voor een bestuursakkoord “Samen Genk
Versterken”.
De afgelopen 6 jaar zijn we er ook effectief in geslaagd om er sterker uit te komen. Bij de
besprekingen rond dit bestuursakkoord merkten we dat we willen blijven inzetten op die
verdere versterking van onze stad en haar inwoners. Het is echter opvallend hoe in beide
verkiezingsprogramma’s erg wordt ingezet om onze stad ook sterker te verbinden. Het
thema verbinden is bovendien terug te vinden in de programma’s van andere partijen.
Verbinden is geen hype maar een werkwoord!
Verbinden heeft impact op vele domeinen. Onze stad beter verbinden op mobiliteitsvlak,
in haar groenstructuren, tussen de wijken, met Limburg, met Vlaanderen en met Europa.
Mensen verbinden in de stad en buiten de stad, digitale en virtuele verbindingen.
Uiteindelijk komt het in een samenleving erop aan om die verbinding, op alle domeinen
vorm te geven.
We geloven erin dat ook de Genkenaren die verbinding mee vorm willen geven. Want
Genkenaren zijn verbonden door hun verleden, maar misschien nog meer door hun
toekomst.
Spanningen in een samenleving mogen benoemd worden, dit bestuursakkoord zal ze
door een integrale aanpak van verbinden effectief aanpakken.
Samen willen we Genk verder verbinden!

Angelo Bruno
Lijsttrekker PROgenk
1ste Schepen

Wim Dries
Lijsttrekker CD&V Genk
Burgemeester
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7 werven voor een stad in verbinding
Voor de indeling van ons bestuursakkoord kiezen we voor de 11 huidige beleidsdomeinen
in onze stad. Dit bestuursakkoord vormt dan ook de basis voor de opmaak van het
meerjarenbeleidsprogramma 2020-2025. Dat zal samen met onze diensten, met de
Genkenaren en met andere actoren de komende maanden vormgegeven worden. De
vorm kan anders zijn dan de huidige 11 beleidsdomeinen, maar inhoudelijk zal de inhoud
van dit bestuursakkoord verwerkt worden en gebaseerd zijn op onderstaande 7 werven.
Deze 7 werven tonen ook aan dat we meer en meer “horizontaal” zullen moeten besturen
en niet denken in (verkokerende) vakjes. Alvast een uitdaging voor een wendbare
organisatie als stad Genk.

Genk, een duurzame en groene stad
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) van
de Verenigde Naties inspireren overheden wereldwijd, ook Genk. Deze doelstellingen
zullen lokaal zijn, of ze zullen niet zijn.
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doelstellingen steunen op drie kernboodschappen:
systemische verandering (transformatie);
integrale aanpak (transversaliteit);
inclusie (iedereen mee).

We moeten een noodzakelijke en structurele omslag maken. Ruimte voor experiment en
innovatie zijn hierin cruciaal. 2030 loert om de hoek en ook in Genk ligt er veel werk op
de plank. Als we de doelstellingen willen realiseren, zullen we moeten samenwerken met
alle overheidsniveaus maar zeker ook met middenveldorganisaties, burgers, bedrijven,
kenniscentra en
onderwijsinstellingen.
Doorheen alle beleidsdoelstellingen moet duurzaamheid de leidraad vormen. Als het gaat
over mobiliteit, inrichting van het publieke domein, talentontwikkeling of een inclusieve
samenleving; telkens weer vertrekken we van een duurzame of volhoudbare
ontwikkeling. Een dergelijke transformatie zal ook moeten samengaan met een
gedragsverandering.
Als groenste centrumstad van Vlaanderen zijn we pionier in vele domeinen rond groen,
ecologie en natuur. Door het verbinden van onze natuur en onze groenstructuren wordt
de vergroening in onze wijken en in het centrum versterkt. Alle inwoners worden
producenten van hernieuwbare energie, in hun eigen woning of door participatie.

Genk, een leefbare, veilige en mobiele stad
Veiligheid en mobiliteit zijn twee belangrijke aspecten van een leefbare stad. Maar ook de
levenskwaliteit en de inrichting van het publieke domein spelen daarin een belangrijke
rol. Doorheen de beleidsdomeinen is die leefbaarheid dan ook een centraal gegeven.
Gaat het nu over veilige fietspaden, goede en gezonde luchtkwaliteit, minder
geluidshinder door verkeer, of andere, allemaal zijn het voorbeelden van het verbeteren
van die leefbaarheid.
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Veiligheid
Genk is een stad met een hoge objectieve veiligheid. Dit moet zich ook vertalen in een
stijgende subjectieve veiligheid. We bouwen de aanpak voor veiligheid dan ook verder
uit.
Belangrijk voor de veiligheidsaanpak is dat de volledige keten rond veiligheid (preventie,
ondersteuning, sensibilisering en repressie) integraal wordt toegepast. Deze ketenaanpak
moet vanuit het veiligheidshuis geïntegreerd en integraal worden uitgebreid. Door de
hele keten rond veiligheid aan te pakken, zijn wij ervan overtuigd dat onze stad leefbaar
blijft. Een multidisciplinaire en proactieve aanpak is daarom aangewezen. Hierbij is het
noodzakelijk dat in de wijken alle partners zich inzetten, met een centrale rol voor de
wijkpolitie en de wijkmanagers.
Genk is in Vlaanderen voorloper op het gebied van bestuurlijke aanpak van de
georganiseerde criminaliteit. Deze positie behouden we. In onze aanpak gaan we voor
slimme veiligheid waarbij het kordaat aanpakken van overlast en misdrijven de prioriteit
blijft.
Mobiliteit
Meer en meer Genkenaren zijn op zoek naar duurzame vormen van mobiliteit. Het blijft
een uitdaging om de transitie te maken van een autostad naar die nieuwe, duurzame
vorm. We geven daarom veel aandacht aan de zwakke weggebruiker. De omschakeling
naar duurzame vormen van mobiliteit blijft echter een moeilijke evenwichtsoefening in
een tijd waarin iedereen snel op zijn bestemming wil geraken.
Het STOP-principe (stappers/trappers/openbaar vervoer/privévervoer) blijft de basis voor
ons mobiliteitsbeleid. Door het specifieke karakter van Genk als rasterstad met
verschillende satellieten, moet vooral ingezet worden op trappers en openbaar vervoer.
Zo moeten de verschillende sites en wijken in Genk goed bereikbaar en onderling
verbonden worden. Bovendien wordt zo het groene karakter van Genk ten volle
uitgespeeld. Ten slotte herzien we het G-net in functie van een meer aangepaste
dienstverlening en onderzoeken of we zelf een bijkomend, efficiënt en duurzaam
busvervoer
kunnen
organiseren
tussen
de
wijken
en
het
centrum
(avond/nacht/weekend).

Genk, een ondernemende en werkende stad
Genk bouwt zijn positie als economische pool met duurzame werkgelegenheid en creatie
van toegevoegde waarde in toekomstgerichte sectoren terug op. De Genkse bedrijven
onderschrijven daarom ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Als
groenste centrumstad van Vlaanderen zet Genk in op het combineren van economie en
ecologie; zoals bij circulaire economie. De industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord,
samen met C-mine, Thor en Xentro, tonen dat ecologie en economie ook in Genk hand in
hand gaan.
Steden werken als magneten, Genk doet dit ook. Genk trekt handel en andere
bedrijvigheid aan, biedt een netwerk van sociale contacten en herbergt hotspots voor
culturele activiteiten, inspirerende evenementen en aantrekkelijke toeristische projecten.
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Onderwijs, opleiding en attitudeontwikkelingen blijven de wegwijzers naar een job. Jobs
zijn op hun beurt weer de voorwaarde om zich voort te ontwikkelen en uit de vicieuze
cirkel van (kans)armoede te geraken. Dat proces loopt niet vanzelf en vergt vaak
persoonlijke en volgehouden begeleiding.
Genk kampt met een (veel) te lage werkzaamheidgraad. We zetten daarom ook deze
bestuursperiode weer in op activering van Genkse werklozen. Dit moet leiden tot meer
aanbod van werkzoekenden voor de arbeidsmarkt, een versterking van de persoon die
geactiveerd wordt en een versterkt gezin.
Projecten als de T2-campus leiden ertoe dat schoolse vaardigheden en arbeidsgerichte
opleidingen hand in hand gaan. Bovendien worden zo
technologische opleidingen
opgewaardeerd.

Genk, een zorgzame en harmonieuze stad
Armoede en samenleven zijn belangrijke uitdagingen in onze stad. Uitdagingen die een
stad niet alleen kan aanpakken. Samenwerking rond deze thema’s, zowel binnen onze
stad als met andere overheden en actoren, zijn essentiële succesfactoren in deze
integrale aanpak. De burgemeester neemt op gebied van armoedebestrijding een
coördinerende rol.
We versterken ons sociaal kapitaal, en bieden een zo breed mogelijke dienstverlening
aan mensen en kinderen die extra zorg of diensten nodig hebben. Mensen in
(kans)armoede worden via een integraal beleid geholpen zodat ze menswaardig kunnen
leven. Zij worden maximaal op weg gezet naar zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van
extra zorg.
Stad Genk zet verder in op preventieve maatregelen, op verschillende domeinen.
Kansarmoede wordt zo voorkomen door vroegtijdige detectie en versterking van de
vaardigheden van mensen die dreigen in armoede terecht te komen. Meer Genkenaren
maken, wanneer ze er behoefte aan hebben, gebruik van de aangeboden zorg-diensten
die steeds effectiever worden. We omkaderen gezinnen en kinderen met voorzieningen
die ervoor zorgen dat ze optimaal kunnen functioneren als gezin. Tenslotte zorgt stad
Genk voor een toereikend aanbod aan zorgverlening voor mensen met een belangrijke
specifieke zorgbehoefte op gebied van ouder worden, psychisch functioneren, …
Ja, er zijn spanningen in onze samenleving, er zijn vragen over de toekomst, over het
Genk van morgen. Genk staat op een kruispunt. Sommigen beschouwen onze diversiteit
als het failliet van het multiculturele model. Maar deze coalitie kiest voor een
samenleving waar ruimte is voor vele identiteiten en nog meer voor wat ons samen
verbindt. We onderschrijven onze gedeelde waarden die ons allemaal Genkenaar maken.
In zo’n samenleving bouwen we bruggen, respecteren we elkaar en is het Nederlands de
taal waarin we elkaar ontmoeten. We kiezen niet voor assimilatie maar voor een Genkse
identiteit.
De creatie van een Genkse identiteit, gebaseerd op gedeelde waarden en op rechten en
plichten, is een verbindend gevoel gericht tegen het wij-zij denken, waarbij stadsmakers
het voortouw nemen.
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We werpen een dam op tegen racisme en discriminatie op de werkvloer en binnen
huisvesting. Dit pakken we aan door de opstart van praktijktests, door positieve en
sensibiliserende acties en door de uitbouw van een meldpunt.

Genk, een participatieve stad
Genk heeft, mede dankzij de advies- en overlegorganen, een lange traditie als het
aankomt op participatie en co-creatie. Ook de baseline “Iedereen Genkt” draagt deze
participatieve houding in zich.
Burgers engageren zich steeds meer ad hoc, in functie van interesses of projecten, om
zaken op te starten, te veranderen en bij te sturen. Politiek moet weg uit de bubbel van
het eigen en enige gelijk, en openstaan voor alle, ook nieuwe, vormen
van
burgerparticipatie. We gaan voluit voor de nieuwe modellen van participatie, voor een
creatieve en coöperatieve samenleving die ons scherp houdt.
De afgelopen jaren hebben we gepionierd in nieuwe participatieve modellen. Deze
moeten we nu verder uitwerken en toepassen. Belangrijk daarin is de lokale verankering.
Deeleconomie, alternatieve munten, betrokkenheid en inspraak, … zijn allemaal
voorbeelden waarbij burgers mee de stad maken.
We zetten wijkbudgetten van 1 miljoen euro in per stadsdeel om de betrokkenheid van
burgers, ondernemers, verenigingen, … in de realisatie van initiatieven in de wijken te
verhogen.
Verenigingen die subsidie ontvangen onderschrijven de stedelijke uitgangspunten inzake
samenleven, (kans)armoedebestrijding en talentontwikkeling.

Genk, een talentvolle stad
Wij geloven in de talenten van mensen, voor ons hebben alle mensen talenten. Die
talenten zijn verschillend, en die veelzijdigheid maakt onze samenleving leefbaar en
boeiend. Wij willen een stad zijn die mensen alle kansen geeft om hun talenten te
ontwikkelen. We gaan ervan uit dat mensen die kansen grijpen en hun talenten inzetten
om zich te ontplooien en om voor zichzelf, hun familie en omgeving te zorgen.
In ons beleid focussen we op twee kerndoelstellingen: zoveel mogelijk jongeren en
mensen levenslang kennis en vaardigheden laten verwerven die hen verzekeren van een
plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving; en iedereen kansen geven tot
persoonlijke ontplooiing van talenten.
Talentontwikkeling is niet alleen een beleidsthema, ook de stadsorganisatie wordt in
functie van dit thema herschikt. De hele strategie op gebied van talentontwikkeling wordt
gebundeld in één beleidsthema dat strategisch sterker uitgewerkt wordt en operationeel
sterker gemanaged wordt. Dat gebeurt door de uitbouw van één sterke afdeling
talentontwikkeling die de regie van het geheel opneemt, en één bevoegd mandataris.
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Genk, een woonstad
Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen is een basisvoorwaarde voor het algemeen welzijn van
ieder en in het bijzonder dat van kwetsbare mensen. Voor kansrijke gezinnen moet er
een voldoende aanbod zijn dat afgestemd is op de vraag. Hier is het van belang dat er
voldoende en betaalbaar aanbod is om de jonge hoger opgeleiden de kans te geven in
Genk te blijven. Een aangename woonstad start verder vanuit een leefbare en groene
omgeving. Genk heeft nog veel potentiële wooninbreidingsgebieden maar we kiezen
ervoor daar zeer selectief mee om te gaan en laten het groene karakter van onze stad
primeren.
We activeren de vele bouwgronden van de stad, om zo nieuwe en betaalbare kavels aan
te
bieden.
We
zoeken
hierbij
naar
mogelijkheden
om
erfpachtformules,
huurkoopsystemen en doorstroomwoningen in onze stad uit te bouwen. Ook realiseren
we een sterkere mix in het woonaanbod en experimenteren we met alternatieven
woonvormen.
Stad Genk versterkt het stedelijk woonaanbod samen met de private ontwikkelingen. Een
gedragen verdichtingskaart vormt daarbij het kompas.
Genk houdt haar sociaal woningpatrimonium stabiel, en laat sociale verhuur via SVK en
sociale eigendomsverwering groeien. We streven naar een kwaliteitsvol, duurzaam en
energiezuinig aanbod met een betere spreiding.
Ten slotte versterken we de aantrekkelijkheid van de woonwijken waarbij een integrale
aanpak, zoals bij LO2020, als voorbeeld gebruikt kan worden.
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Highlights
In de komende hoofdstukken kan u uitgebreid lezen hoe we Genk gaan verbinden in de
toekomst. Maar eerst staat hieronder een selectie van onze highlights voor Genk.












Iedereen producent! De opbrengst van energieproductie op openbare gebouwen
of gronden wordt gedeeltelijk gedeeld met de Genkenaren.
2.000 daken worden geïsoleerd via een collectieve aanpak.
Er wordt ingezet op het vergroenen van het stadscentrum met twee belangrijke
accenten: het binnenplein stadhuis wordt een permanente stadstuin (en de
parking wordt groener) en verticale en horizontale vergroening wordt
gestimuleerd.
Het aantal verkeersongevallen moet dalen.
Veiligheid van, naar en op school wordt verbeterd: ook de toegangswegen (door
de fiets- en wandelroutes van thuis naar school in kaart te brengen) zullen worden
aangepakt.
Het G-net wordt herzien in functie van een meer aangepaste dienstverlening. Dit
heeft als doel de verschillende sites en wijken in Genk goed bereikbaar maken en
onderling te verbinden.
We voorzien een verdubbeling van het aantal snelheidscamera’s.
De stationsomgeving wordt herontwikkeld in samenwerking met de betrokken
partijen.





De werkzaamheidsgraad wordt verhoogd.
Na de Vennestraat geven we ook de Stalenstraat een opwaardering.
In het centrum versterken we Shopping 2 en 3 samen met de eigenaars.



Bij alle beleidsbeslissingen van het schepencollege wordt de armoedetoets
gehanteerd.
Verenigingen die subsidie ontvangen onderschrijven de stedelijke uitgangspunten
inzake samenleven, (kans)armoedebestrijding en talentontwikkeling.
Stad Genk installeert één zorgloket voor iedere zorgvraag, verspreid over
meerdere stadsdelen, via onze dienstencentra.
Praktijktesten worden toegepast om discriminatie op te sporen en aan te pakken.
Stad Genk stelt experten kinderarmoede aan op stadsdeelniveau.
Er wordt intensief ingezet op budgetbegeleiding als proactieve hulp.
De groep die recht heeft op de mantelzorgpremie wordt uitgebreid met diegenen
die een erkenning zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden hebben, mits dat zij
voldoen aan de andere voorwaarden.
We gebruiken het Nederlands om elkaar te verbinden.
Er komen kangoeroestraten waar inwoners elkaar helpen met kleine klusjes.
De uitrol van de gecentraliseerde BKO in de resterende stadsdelen wordt verder
uitgevoerd.














Per stadsdeel zetten we wijkbudgetten van 1 miljoen euro in. Zo willen we de
betrokkenheid van burgers, ondernemers, verenigingen, … in de realisatie van
initiatieven in de wijken verhogen.
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Er zijn talentcoaches die kinderen inspireren.
Er komen talentcheques om talent te ontdekken, maar ook als stimulans om
talent een podium te geven.
De stad voorziet minimaal 10 jobs in werkervaringsprojecten.
Aan de gewestwegen wordt een verdere uitrol van de geluidsschermen voorzien.
Betaalbaar wonen wordt aangepakt door een woonpakket: bouwkavels worden
verkocht aan 10% onder de marktprijs; er komen erfpacht projecten; een
huurkoopsysteem wordt opgezet; co-housing wordt makkelijker; het SVK wordt
versterkt; de sociale woningmarkt wordt stabiel gehouden en de private
huurmarkt wordt versterkt in functie van betaalbare huurwoningen.
We gaan voor extra speelpleintjes en buitenfitnesstoestellen.
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BELEVINGSVOLLE STAD
Sport
Genk positioneert zich als veelzijdige sportstad met een kwaliteitsvol aanbod
zowel voor de actieve sportamateurs als voor de professionele sporters.


Nog meer Genkenaren worden gestimuleerd tot actieve sportbeoefening,
zowel recreatief als professioneel. Sportclubs krijgen in Genk de ruimte voor
de realisatie van kwaliteitsvolle sportwerkingen.
o Het SportinGenk Park krijgt verder vorm als centraal ankerpunt voor het
Genkse sportgebeuren.
o In functie van de behoeften, impact en de draagkracht van de stad wordt het
ondersteuningsbeleid van de stad aan verenigingen met een structurele
werking aangepast en geïmplementeerd. De sportraad adviseert hierin de
stad. We streven naar een integrale aanpak tussen de verschillende functies
en het medegebruik van de infrastructuur, die bij voorkeur duurzaam is. De
vereniging zelf onderschrijft een integrale aanpak waarbij ze zich inschrijven in
de stedelijke uitgangspunten inzake samenleven, (kans)armoedebestrijding en
talentontwikkeling.
o Via planontwikkeling wordt, waar aangewezen, ondersteuning verleend aan
het creëren van ontwikkelingsperspectieven voor nieuwe sporttakken of
initiatieven door derden die al dan niet bijzondere infrastructuurvereisten
hebben.
o De haalbaarheid van stedelijke infrastructuren wordt onderzocht, zoals het
zwembad van Boxbergheide, een openluchtzwembad, de sporthal van
Sledderlo, de centralisatie van het recreatieve voetbalgebeuren, …
o In de gebiedsgerichte planontwikkeling worden nieuwe/aangepaste faciliteiten
voor natuurgebonden buitensporten mee opgenomen en systematisch tot
realisatie gebracht in functie van de haalbaarheid gebracht.
o In woongebieden wordt voldoende ruimte voorzien voor kleinschalige
wijkgerichte sport- en spelzones.



Sport wordt ingezet als middel voor preventieve en curatieve fysieke en
mentale gezondheidszorg en voor sociale competentie-ontwikkeling, …
o De stad ontwikkelt in samenwerking met partners een gepast aanbod
gebaseerd op onderbouwde methodieken, met een gericht bereik van
doelgroepen.



Sport wordt ingezet als vakantieaanbod voor kinderen en jongeren.
o De stad ontwikkelt in samenwerking met partners een gepast aanbod aan
sportactiviteiten uit voor de vakantieperiodes met als doel kinderen kennis te
laten maken met sportdisciplines en hen te stimuleren tot sportbeoefening.
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Natuurbeleving
Genk is de groenste centrumstad van Vlaanderen, waar groen en
natuurbeleving op een onderscheidende manier tastbaar aanwezig zijn in heel
de stad.


Genk ontwikkelt, met respect voor de natuur, bijzondere initiatieven die van
groenbeleving en natuurervaring een Genkse kwaliteit en een troef maken.
o Het groene karakter van Genk wordt op basis van visie- en planontwikkeling
doorgetrokken tot in het stadscentrum waardoor de aanwezigheid van groen in
het stadscentrum een belevingswaarde voor bezoekers en bewoners wordt.
o In de gebiedsgerichte ontwikkeling van woonomgevingen wordt de
aanwezigheid van groene rust-, recreatie- en speelplekken mee opgenomen en
planmatig tot realisatie gebracht.
o Op planmatige wijze worden de robuuste groenstructuren en gebieden
(verder) ontwikkeld tot verbindende groene aders en oazes voor groene
onthaasting in de stad: Stiemervallei (en aanpalende gebieden zoals de
Maten), Klaverberg, Opglabekerzavel, Kattevennen, Melberg, Kolenspoor, ...
o In het kader van de mogelijke erkenning van het landschappelijk mijnerfgoed
als UNESCO-werelderfgoed wordt in samenwerking met het NPHK een visie
omtrent de positionering van de aanwezigheid van dit erfgoed in de stad
uitgewerkt.
o De werking van het Heempark als natuureducatief centrum wordt verbreed in
functie van de verdere uitbouw van de groene ankerpunten in de Genkse
natuurbeleving, waaronder de Slagmolen.
o De
ambitie
van
het
Emile
Vandorenmuseum
op
gebied
van
landschapskunst/kunst in het landschap wordt geïntegreerd in de uitbouw van
de groenstructuren in de stad.

Cultuur
Als superdiverse stad ontplooit Genk zich als centrum voor een kosmopolitische,
verbindende cultuurbeleving en creatie, met een groeiende participatie van de
eigen burgers.

Stedelijke instellingen:


Bibliotheek:
De bibliotheek versterkt haar functie als ontmoetingsplek als breed
toegankelijk centrum voor informatievergaring, cultuur- en kennisdeling en
taalontwikkeling.
o De bibliotheek continueert op kwaliteitsvolle wijze haar basiswerking en past
deze aan aan relevante evoluties.
o Vanuit een doelgerichte visie op een hedendaagse taakstelling van een
bibliotheek in relatie tot de andere stedelijke cultuurinstellingen, worden
systematisch initiatieven genomen gericht op interculturele participatie aan
cultuur-initiatieven rond taal, artistieke reflectie, gedeeld erfgoed,…
o De bibliotheek verhoogt haar initiatieven en bereik op gebied van
taalverwerving.
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De werking van de bibliotheek wordt via de bibliotruck/kunsttruck tot bij de
kinderen in de scholen gebracht.
De infrastructuur dient ook als podium voor talentontwikkeling.

C-mine cultuurcentrum:
C-mine cultuurcentrum positioneert zich door een hoogwaardig aanbod aan
podiumkunsten
en
beeldende
kunsten
en
als
creatieplek
voor
podiumkunsten, waaraan ook een groeiend aantal eigen burgers van diverse
origine deelneemt.
o Vanuit een doelgerichte visie op de taakstelling van C-mine cultuurcentrum
binnen het stedelijke cultuurbeleid en rekening houdend met de C-mine
missie, wordt een programmatie gerealiseerd die naast de bovenlokale
uitstraling ook meer gericht is op de eigen burgers. Dit zonder afbreuk te doen
aan de kwaliteitsnormen gelinkt aan de C-mine missie.
o C-mine cultuurcentrum bouwt een onderscheidende werking uit op gebied van
creatie, reflectie, … die leidt tot of deel uitmaakt van erkenning van C-mine als
Vlaamse kunstenorganisatie.



Emile Vandorenmuseum:
Het Emile Vandorenmuseum draagt vanuit een duidelijke visie bij aan de
uitbouw van Genk als ‘station d’artistes’ waarbij landschapskunst/kunst in
het landschap een onderscheidende kwaliteit van Genk wordt.
o Een doelgerichte visie op de rol van landschapskunst/kunst in het landschap
wordt ontwikkeld in samenwerking met andere stedelijke sectoren en
stedelijke partners. Vanuit deze visie worden systematisch initiatieven
ontwikkeld
die
leiden
tot
een
zichtbare
aanwezigheid
van
landschapskunst/kunst in het landschap in Genk.



Academies:
De
stedelijke
academies
GA
functioneren
als
platformen
voor
talentontwikkeling in artistieke disciplines en passen zich aan aan de
hedendaagse behoeften van verschillende doelgroepen.
o De academies continueren op kwaliteitsvolle wijze hun basiswerking en passen
deze aan, rekening houden met relevante evoluties. Hierbij streven ze naar
een hogere participatie van diverse bevolkingsgroepen.
o Er wordt gewerkt aan een verdere integratie van beide academies met het oog
op efficiëntiewinsten op het gebied van beheer en organisatie.
o Er wordt werk gemaakt van de planning van een alternatief voor de
huisvesting van GA Beeldende Kunsten en Media.
o De academies functioneren als platform van waaruit ateliers met kortlopende
programma’s rond diverse artistieke disciplines in de stad uitgerold worden.
Dit heeft als doel kennismaking met de diverse disciplines van de academies.
o De academies tonen hun aanwezigheid in de stad door participatie aan
initiatieven als kunst in de stad, O parade, …

Ontwikkeling artistiek talent


Genkenaren krijgen optimale kansen tot artistieke talentontwikkeling en dit
zowel als amateur als professioneel.
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De stedelijke instellingen (waaronder de academies, cultuurcentrum,
bibliotheek, cultuur, jeugdhuis, …) werken in samenwerking met stedelijke
actoren (zoals Flacc, Z33, Vonk, Villa Basta, Gigos, …) een plan uit. Dit plan
moet aangeven wie in welke disciplines, met welke finaliteit, voor welke
doelgroepen een aanbod ontwikkelt. De stedelijke instellingen en actoren
implementeren dit plan op resultaatsgerichte wijze.
Het werk van kunstenaars wordt duidelijk gepresenteerd in de stad en er
wordt integratie gezocht met het centrum, als opwaardering van handels- en
belevingscentrum.

Erfgoed


Genk valoriseert op hedendaagse wijze haar verleden in zichtbare
aanwezigheden van dit verleden in de stad.
o In overleg tussen stedelijke actoren en partners wordt een duidelijk visie- en
actieplan op gebied van roerend en onroerend erfgoed uitgewerkt. Dit wordt
planmatig en resultaatsgericht tot ontwikkeling gebracht.
o In functie van de erkenning van het mijnlandschap als UNESCO Werelderfgoed
wordt een bijzonder beleidsprogramma op gebied van mijnerfgoed uitgewerkt.

Kunst in publiek ruimte


Genk laadt vanuit een duidelijke visie en op consistente wijze zijn publieke
ruimtes op met kunst, creaties of installaties, die in hun combinatie de
nodige kritische massa opbouwen om aan deze ruimtes of landschappen een
onderscheidende belevingswaarde te geven.
o In overleg tussen de stedelijke actoren cultuur, ruimte, natuur, economie,
toerisme, … wordt een duidelijke visie en actieplan uitgewerkt dat planmatig
en resultaatsgericht tot ontwikkeling wordt gebracht.

Initiatieven van verenigingen en derden


Genk waardeert het initiatief van verenigingen met een structurele socioculturele werking en culturele initiatieven van derden als belangrijke
uitingen van ‘samen stad maken’.
o In functie van de behoeften, impact en de draagkracht van de stad wordt het
ondersteuningsbeleid van de stad aan verenigingen met een structurele
werking aangepast en geïmplementeerd. De cultuurraad adviseert hierin de
stad. We streven naar een integrale aanpak tussen de verschillende functies
en het medegebruik van de infrastructuur, die bij voorkeur duurzaam is. De
vereniging zelf onderschrijft een integrale aanpak waarbij ze zich inschrijven in
de stedelijke uitgangspunten inzake samenleven, (kans)armoedebestrijding en
talentontwikkeling.
o (Al dan niet) tijdelijke associaties van mensen, die éénmalig of meermaals,
socioculturele initiatieven in de stad willen uitrollen worden gestimuleerd en
worden via een gepast beleid waar nodig ondersteund.
o De ambitie om te functioneren als uitvalsbasis voor de werking van gevestigde
waarden en nieuwe cultuurplatformen wordt ondersteund door een beleid dat
deze initiatieven ruimte geeft om te gedijen en te groeien in Genk.
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Gemeenschappelijke infrastructuur
verenigingen en initiatieven.

is

een

belangrijke

hefboom

voor

Europese culturele hoofdstad


Genk heeft de ambitie om zich samen met Hasselt kandidaat te stellen voor Europese
culturele hoofdstad 2030. Dit wordt in overleg met de stad Hasselt verder onderzocht
op haalbaarheid en steun vanuit Vlaanderen.

Vrije tijd voor kinderen en jongeren
Genk is een kindvriendelijke stad waar kinderen en jongeren zichtbaar
aanwezig zijn en in hun vrije tijd alle kansen krijgen om zichzelf te ontplooien,
te ontdekken, te experimenteren en daarvan ook in steeds toenemende mate
gebruik maken.


In 2018 behaalde stad Genk het label ‘kindvriendelijke stad’. De stad maakt
verder werk van de prioriteiten die naar voren kwamen uit het brede
participatieonderzoek: mobiliteit, beleving voor tieners, participatie aan het
beleid en pesten/sociale media.
o Voor iedere prioriteit wordt een actieplan opgemaakt.
o De stuurgroep, getrokken door de dienst jeugd en bestaande uit verschillende
stadsdiensten en actoren in veld, is de motor voor de integrale benadering.
Het doel is om op termijn iedere relevante en belangrijke beleidsbeslissing op
kindvriendelijkheid te testen.



Er
is
een
veelzijdig
en
behoefte-dekkend
aanbod
aan
vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen en jongeren, zowel gedurende het
jaar als tijdens de vakantieperiodes, waaraan steeds meer kinderen van
verschillende origine deelnemen.
o In functie van de behoeften, impact en de draagkracht van de stad wordt het
ondersteuningsbeleid van de stad aan verenigingen met een structurele
werking aangepast en geïmplementeerd. De jeugdraad adviseert hierin de
stad. We streven naar een integrale aanpak tussen de verschillende functies
en het medegebruik van de infrastructuur, die bij voorkeur duurzaam is. De
vereniging zelf onderschrijft een integrale aanpak waarbij ze zich inschrijven
in de stedelijke uitgangspunten inzake samenleven, (kans)armoedebestrijding
en talentontwikkeling.
o De jeugddienst coördineert de uitbouw van het aanbod vanuit een impact- en
doelgroepgerichte benadering en ontwikkelt daar waar nodig eigen
initiatieven.
o De werking van jeugdverenigingen en werkingen met een structureel aanbod
worden op basis van de behoeften, impact en de draagkracht van de stad
ondersteund.
o De werking van bijzondere initiatieven zoals Gigos, Villa Basta, Perron 13,
Jungle, Pand, … krijgen, op basis van nieuwe inzichten en op basis van een
resultaatgerichte werking, gepaste ondersteuning.
o Jongeren die willen experimenteren met nieuwe initiatieven krijgen hiervoor
de ruimte en, waar aangewezen, gepaste ondersteuning.
o Er worden meer speeltuintjes voorzien in de wijken.
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Het gebrek aan uitgangsmogelijkheden voor jongeren wordt aangepakt.
Kinderen en jongeren krijgen inspraak in de uittekening van
vrijetijdsbeleid voor kinderen en jongeren in de stad.

het

Senioren en medioren
Genk is een stad waar medioren en senioren zich in hun vrije tijd voluit kunnen
ontplooien, daartoe voert de stad een inclusief beleid op gebied van vrijetijd.




In functie van de behoeften, impact en de draagkracht van de stad wordt het
ondersteuningsbeleid van de stad aan verenigingen met een structurele werking
aangepast en geïmplementeerd. De seniorenraad adviseert hierin de stad. We
streven naar een integrale aanpak tussen de verschillende functies en de
medegebruik van de infrastructuur, deze zijn bij voorkeur duurzaam. De vereniging
zelf onderschrijft een integrale aanpak waarbij ze zich inschrijven in de stedelijke
uitgangspunten inzake samenleven, (kans)armoedebestrijding en talentontwikkeling.
Het behoeftenonderzoek naar de noden van medioren en senioren zal opnieuw
gebeuren. Op basis daarvan kunnen de dienstencentra, tevens een dam tegen
vereenzaming, hun vrijetijds- en zorgaanbod afstemmen. Je kan er ook terecht voor
iedere zorgvraag.

Toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding
Genk geeft iedereen mogelijkheden om te participeren aan het vrijetijdsaanbod,
in het bijzonder het aanbod gericht op persoonlijke ontwikkeling.



Burgers worden via een gepast communicatiebeleid geïnformeerd over
mogelijkheden die de stad biedt op gebied van vrije tijd en beleving.
Financiële drempels worden weggenomen voor mensen met een kansenstatuut.

de
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BETEKENISVOLLE STAD
Genk is een jonge, atypische en multiculturele stad die haar natuurlijke
en historische bronnen en structuren voluit benut om te groeien als stad
met een interessant en betekenisvol aanbod voor mensen die er leven,
ondernemen, verblijven, …

STEDELIJKE SITES
C-mine
C-mine bestendigt haar positie op gebied van artistieke en creatieve creatie,
presentatie en ondernemerschap en bouwt aan een Vlaamse erkenning als
hybride artistiek creatieve site.


C-mine herpositioneert haar aanbod en optimaliseert haar werking
waardoor er ruimte ontstaat voor continuering in functie van een
doelgericht bereik en voor een sterkere positionering en erkenning op
Vlaams niveau.
o De stedelijke partners brengen vanuit een doelgerichte focus en bereik een
kwaliteitsvolle basisprogrammatie waarbij ook aandacht is voor het bereik van
de eigen burgers.
o De stedelijke partners kiezen voor een onderscheidend, creatief, artistiek
profiel geënt op de missie van C-mine, en bouwt daarrond expertise op die
resulteert in een sterke programmatie.



C-mine trekt nieuwe publieke en private initiatieven aan.
o De stedelijke partners versterken vanuit het werkdomein waarin ze actief zijn
en ook gezamenlijk de relaties met de creatieve community en haar
organisaties.
o Er wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe, autonome artistiek-creatieve
actoren die een werking op C-mine uitrollen.
o De C-mine ateliers en de nieuwe huisvesting van FLACC en CIAP worden
gerealiseerd.



Het stedelijke karakter van de C-mine omgeving wordt versterkt.
o De woonzone wordt verder uitgebreid, met ook ruimte voor creatieve ateliers.
o De relatie C-mine-Vennestraat-stedelijke omgeving wordt versterkt door
realisatie van projecten en acties die de verbinding versterken.

Thor Park
Thor valoriseert de basispijlers die werden uitgebouwd in nieuwe business en
ondernemerschap dat op de site, in de stad of regio wordt uitgerold.


De ontwikkelingskracht van het Thor Park wordt versterkt.
o De NV Wetenschapspark wordt omgevormd tot NV Thor met als
aandeelhouders Stad Genk, LRM en KUleuven. De betrokken partijen brengen
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kapitaal in waardoor de NV in staat is om nieuwe ontwikkelingen op gang te
trekken.
Er wordt een sterk business development-team uitgebouwd dat gericht is op
de verdere ontwikkeling van het Thor Park en het aantrekken van nieuwe
partijen en bedrijven.
De cross-over tussen de actoren op de site en de community-formation wordt
versterkt.



Er wordt een ecosysteem industrie 4.0 uitgebouwd op de Thor Maakcampus.
o Mothor NV ontwikkelt een eerste gebouwencomplex voor de vestiging van
actoren actief op gebied van R&D en innovatie in industrie 4.0 en voor de
vestiging van bedrijven.
o NV Mothor/NV Thor bouwen het ecosysteem industrie 4.0 uit.



De aanwezigheid van EnergyVille op Thor Park wordt gevaloriseerd in
innovatieve energieprojecten op de site en in de stad waardoor Genk een
living lab wordt op gebied van hernieuwbare energie en slimme
energiesystemen.



De toeristische positie en wervingskracht van Thor Park wordt uitgebouwd.
o De verdere professionalisering van de MICE-functie van Thor Central wordt
gerealiseerd.
o Een toeristisch bezoekersaanbod wordt gerealiseerd in het kader van de
opname van het Thor Park als toegangspoort tot het NPHK en in functie van
de mogelijke erkenning als Unesco Werelderfgoed Mijnlandschap.

LaBiomista
LaBiomista bouwt vanuit de filosofie en het werk van kunstenaar Koen
Vanmechelen internationale uitstraling op voor Genk en inspireert de stad op
gebied van biodiversiteit en culturele diversiteit.


Het LaBiomista park wordt een wervende bezoekerssite met een
internationaal bereik.
o Een onthaalwerking en een marketing- en communicatieplan worden
opgesteld in functie van de opening in juni 2019.
o De structurele organisatie van de onthaalwerking, promotie, … wordt
uitgebouwd.
o Er komt een productontwikkeling die het gebruik en bezoek aan het park
versterkt.



LaBiomista vormt een hefboom voor de ontwikkeling van de buurt.
o Nomadland wordt gerealiseerd.
o Er worden initiatieven ontwikkeld, in de omgeving en in de Koning
Boudewijnlaan, die aansluiten bij de filosofie van Labiomista.



LaBiomista inspireert de stad met nieuwe inzichten, concepten op gebied
van biodiversiteit en culturele diversiteit door:
o De organisatie van sessies, workshops, …
o De ontwikkeling van concepten en acties die tot realisatie gebracht worden.
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Kattevennen
Kattevennen
omgeving.

wordt

ge(her)positioneerd

als

cosmic

adventure

outdoor



De studie met betrekking tot de ruimtelijke functionele ontwikkeling van
Kattevennen wordt vertaald in een haalbaar plan gebaseerd op:
o een evenwicht tussen het behoud van de erkenning als centrum voor
wetenschapscommunicatie op gebied van de kosmos en de impact- en
kostenmaximalisatie;
o de optimale valorisatie van het recreatieve outdoor-gebeuren met een lage
personeels- en onderhoudscapaciteit.



De plannen met betrekking tot de toegangsweg en aanleg van parkings
worden gerealiseerd.



Sport in Vlaanderen realiseert de drysloop
gecombineerd met een uitkijkpunt voor recreanten.

voor

professionelen,

Stadscentrum
Het stadscentrum functioneert als centrale marktplaats in de stad en als
transferium naar de sites en wijken in de stad en bouwt daartoe een sterke
identiteit en wervingskracht op.






Er wordt in samenwerking met de betrokken actoren een integraal ontwikkelingsplan
voor het centrum uitgewerkt dat fasegewijze geïmplementeerd wordt. In dit plan
wordt bijzondere aandacht besteed aan het opnieuw opladen van de zones met
leegstand, met in het bijzonder Shopping 2 en 3 en de Molenstraat. Er komt
sfeercreatie in de publieke ruimtes waardoor ze een hoge verblijfswaarde krijgen. Er
gaat verder bijzondere aandacht naar: het vergroening van het stadscentrum;
bereikbaarheid en parkeren; het aantrekken van nieuwe centrumfuncties in de zones
Kattenberg/Regina Mundi en Limburghal/zone voormalige Rijkswachtkazerne.
De mastervisie omtrent de herontwikkeling van de stationsomgeving-Europalaan
wordt fasegewijs uitgevoerd.
De mastervisie omtrent de ontwikkeling van de Evence Coppéelaan tot slow
verbinding tussen het stadscentrum en C-mine wordt fasegewijs uitgevoerd.
Het Molenvijverpark, als stedelijke park met onder andere recreatieve functie, wordt
verder versterkt, eventueel in samenwerking met de privé.

Portavida
Portavida maakt welzijn toegankelijk via een gebundeld aanbod op één site en
trekt jobs in de welzijnssector aan.


De afwerking van de renovatie van Heiderust tot Sociaal Huis wordt gefinaliseerd voor
de opening in de lente van 2019.
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In de stelling staat “De poort tot de welzijnscampus” met onder meer sociale koopen huurappartementen en sociaal-commerciële ruimtes. Een ondergrondse parking
zorgt voor een beheersbare automobiliteit.
In 2019 start de nieuwbouw voor de vestiging van CAW, Pleegzorg Limburg en het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
We blijven inzetten om ook andere welzijnsorganisaties te huisvesten op de campus.
De welzijnssite wordt uitgebouwd tot een “servicepunt voor welzijn”, waarbij
Portavida ageert als regisseur in het veld van welzijn. Dat kan door een geïntegreerd
breed verhaal.
Portavida wordt ontwikkeld tot motor van innovatie en samenwerking in de woon- en
welzijnssector. Niet alleen de aanwezigheid van diverse voorzieningen is belangrijk,
maar ook het streven naar synergiën die leiden tot een coherent aanbod/geheel waar
zowel de klant, de werknemer als de organisatie beter van worden.

SportinGenk Park








SportinGenk park continueert op kostenefficiënte wijze zijn werking ten aanzien van
de diverse klanten en clubs.
Het SportinGenk park blijft de draaischijf van de uitbouw van een divers aanbod,
zowel op de site als naar de wijken toe.
De link met de Stiemervallei wordt verder uitgebouwd.
Er wordt onderzocht of een openlucht zwembad/zwemvijver gerealiseerd kan
worden.
In overleg met de Belgische Voetbalbond wordt onderzocht op welke wijze het samen
gerealiseerde opleidingscomplex een verdere toekomst heeft. De vernieuwing van
het bestaande kunstgrasveld en zijn bestemming (al dan niet hockey) wordt
meegenomen in de onderzoek.
De fase van de herinrichting van de bestaande parking wordt voorbereid en indien
haalbaar gerealiseerd.

Onderwijscampus Bret
Campus Bret ontwikkelt zich tot leerlandschap voor de toekomst.


De ontwikkelingsvisie in samenwerking met de betrokken scholen wordt verder
uitgewerkt. De realisatie wordt in sterke mate verwacht van de betrokken
onderwijsinstellingen.

Synapspark
Het synapspark garandeert de Genkenaren een hoge nabijheid van
hoogwaardige medische gezondheidszorg en zorgt voor een hoge jobcreatie.



Het Ziekenhuis Oost Limburg realiseert het ontwikkelingsplan Synapspark.
Het ZOL is een referentie ziekenhuis in Vlaanderen. Via onze participatie in het
ziekenhuis wil het lokale bestuur kwaliteitsvolle en betaalbare specialistische
zorg toegankelijk houden voor de Genkenaren en de inwoners van de regio.
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KRC-site
De KRC-site heeft een groot potentieel om verder als sportieve en recreatieve
hub te worden uitgebouwd. De ligging tegen de Thor-site en het nieuwe
gedeelte van het NPHK bieden opportuniteiten zowel voor KRC Genk als
eventuele andere actoren.








Stad Genk werkt samen met KRC Genk om deze site verder te ontwikkelen en
onderzoekt welke hefbomen ze kan gebruiken om nieuwe ontwikkelingen te
faciliteren.
Het behoud van het stadion op deze locatie is een logische en duurzame keuze
waarover we in overleg gaan met de club.
De ontsluiting, ook in functie van duurzame mobiliteit, blijft een aandachtspunt.
In overleg met de veiligheidsdiensten wordt steeds gestreefd naar het veilig gebruik
van de site waarbij gezocht wordt naar verdere efficiëntie rond de inzet van de
verschillende diensten.
KRC Genk heeft als club internationale uitstraling en zet Genk mee op de kaart.
Samen met de club kijken we hoe we hier een sterkere win-win van kunnen maken.

VERBINDINGEN
Genk als uiteengelegde stad verbindt haar sites en wijken met krachtige
beeldbepalende structuren.


De strategische visies worden vertaald in realisaties.
o De stationsomgeving wordt herontwikkeld in samenwerking met de betrokken
partijen. De Europalaan ontwikkelt zich als stedelijk lint waarbij vergroening,
voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en automobilisten een nieuwe plaats
krijgen.
o De mastervisie Stiemervallei wordt verder vertaald in een realisatieplan en
wordt fasegewijze gerealiseerd.
o De ontwikkeling van het Kolenspoor wordt verder uitgewerkt, in
samenwerking met het provinciebestuur en de betrokken gemeenten, als
verbindingsas en als as voor nieuwe ontwikkelingen.
o De mastervisie van de Evence Coppéelaan wordt vertaald in een realisatieplan
en de realisatie hiervan wordt opgestart.
o De verbinding C-mine, Evence Coppéelaan, Europalaan, Portavida, Emile
Vandoorenmsuem, Molenvijver, Heempark, Kattevennen wordt verder
uitgewerkt.
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ECOLOGISCHE STAD
Genk voert het burgemeestersconvenant uit en realiseert systematisch
de klimaatdoelstellingen.

Energie


Iedereen producent!
o Er worden projecten gerealiseerd waarbij burgers, die zelf geen zonnepanelen
of windmolens kunnen plaatsen, betrokken worden bij energieprojecten die de
stad realiseert.
o De opbrengst van energieproductie op openbare gebouwen of gronden wordt
gedeeltelijk gedeeld met de Genkenaren.
o Er worden innovaties in energie uitgerold in de stad, zoals slimme toestellen,
het leggen van warmtenetten in woonwijken of op het Thor park, slimme
netwerken waarbij Genkenaren stroom kunnen delen,…
o Het plan Zuidwind wordt gerealiseerd.
o De energievraag van bedrijven wordt verminderd door in te zetten op
collectieve projecten, de realisatie van de campus maakeconomie 4.0, …
o Het stadsbestuur maakt continu gebruik van de expertise van EnergyVille voor
proefprojecten die zichtbaar zijn.



Iedereen isoleert!
o De energievraag van gezinnen moet dalen door een hogere energierenovatiegraad van de woningen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de
aanpassing van de tuinwijken aan de klimaatdoelstellingen en
voor de
ombouw van sociale woningen van voor 1995 tot bijna-energie-neutrale
woningen. Er wordt onderzocht hoe verenigingen van mede-eigendommen tot
energie-renovaties gestimuleerd kunnen worden. Groepsaankopen voor
dakisolatie worden gestimuleerd.
o In stedelijke infrastructuren streven we naar een BEN norm (Bijna Energie
Neutraal), zowel bij nieuwbouw als bij renovaties.

Voedselconsumptie


We
ondersteunen
voedselconsumptie.

initiatieven

die

aandacht

hebben

voor

duurzame

De risico’s van de klimaatveranderingen worden aangepakt





Het ruimtebeslag en de verharding worden geplafonneerd en waar mogelijk
afgebouwd.
De waterhuishouding wordt verbeterd door: meer gescheiden riolering; betere
buffering van het grondwater; het voorzichtig omspringen met waterreserves en door
inzet op infiltratie en hergebruik van regenwater. De gestarte projecten worden
fasegewijs afgewerkt.
We blijven de groenste centrumstad.
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De aanwezige natuur in Genk wordt behouden en door goed beheer wordt er werk
gemaakt van kwaliteitsverbetering. Het masterplan ecologische verbindingen wordt
verder gerealiseerd.
De ruimte voor groen in de stad wordt uitgebreid: er komen meer openbare
speelruimtes; meer ruimte voor groen in verkavelingen en het stadscentrum;
aanplanting van lage fruitbomen; de aanplant van vlinder- en bijenstruiken wordt
gestimuleerd.
Het draagvlak voor het laanbomenbeleid wordt door een participatieve aanpak
verhoogd.
De biodiversiteit wordt versterkt door in te zetten op goed natuurbeheer.
De Stiemervallei wordt als strategisch stadsproject verder ontwikkeld.
Er wordt onderzocht of het hermeanderen van de Stiemerbeek en de Caetsbeek een
ecologische verbetering met zich meebrengen. De Dorpsbeek wordt opnieuw
(gedeeltelijk) zichtbaar gemaakt.
Burgers worden gestimuleerd tot meer aandacht en participatie voor natuur en
groenbehoud, ook op niveau van hun private omgeving.

Genk is maximaal circulair












Om tot meer en betere circulaire stromen te komen worden materiaalstromen in
kaart gebracht.
Via openbare aanbestedingen wordt de lokale circulaire economie gesteund.
Genkenaren worden aangezet tot het produceren van minder afval en tot nog beter
sorteren.
De containerparken worden overgedragen aan Limburg.Net. Stad Genk zoekt een
evenwicht tussen ‘de vervuiler betaalt’ en het maatschappelijk haalbare.
Tegen sluikstorten wordt streng opgetreden.
We besteden bijzondere aandacht aan slingervuil in en rond de schoolomgeving.
Handel, horeca, bedrijven, evenementen, … worden gestimuleerd om hun afval te
doen dalen.
Het gebruik van plastic wordt afgebouwd. We stimuleren dit ook op markten,
evenementen en wijkfeesten.
De selectieve inzameling van plastics wordt verbeterd.
De huis-aan-huis-ophaling wordt vanuit een ecologisch winstprincipe en
kostenreductie herdacht.
Hergebruik neemt toe, en wordt ondersteund door digitale platformen.

De druk op de leefomgeving wordt verminderd







De luchtkwaliteit veroorzaakt door de industrie op Genk Zuid moet verbeteren.
De luchtvervuiling door verkeer, in het bijzonder op de risicopunten, wordt verbeterd.
Geluids- en geurhinder wordt ingeperkt.
We blijven inzetten op geluidsschermen.
Het wagenpark van de Stad wordt systematisch vervangen door niet-vervuilende
wagens.
We ijveren bij De Lijn voor uitsluitend elektrische bussen.
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MOBIELE STAD
Genk is een stad met goede mobiliteitsverbindingen; het is een stad die het
duurzaam verplaatsingsgedrag stimuleert en de impact van mobiliteit op de
omgeving verlaagt.


Meer mensen verplaatsen zich binnen en naar/van Genk op een duurzame
wijze.
o Het STOP-principe blijft de basis voor het mobiliteitsbeleid, het autogebruik
door burgers moet dalen en het gebruik van zachte vervoersmodi moet
toenemen.
o Uitgaande van de ruimtelijke structuur wordt een beleid gevoerd dat prioritair
inzet op het stimuleren van het fietsgebruik en het herzien van het G-Net. Dit
is in functie van een meer aangepaste dienstverlening waardoor de
verschillende sites en wijken in Genk goed bereikbaar zijn en onderling
verbonden worden.
o Er wordt onderzocht of de stad aanvullend op de G-lijnen van De Lijn zelf een
bijkomend, efficiënt en duurzaam busvervoer tussen de wijken en het
centrum kan organiseren (inclusief avond, nacht en weekend).
o Het duurzaam verplaatsingsgedrag wordt gestimuleerd door het voorzien van
aangepaste infrastructuur, zoals: het verbinden van fietspaden en -wegen met
elkaar, goede signalisatie voor het (functionele) fietsroutenetwerk en een app
voor alternatieve mobiliteit, …
o We zetten in op duurzame deelsystemen in de mobiliteit.
o De toegankelijkheid en het comfort van openbaarvervoershaltes wordt
verbeterd, evenals de doorstroming van de bussen van het station.
o De combinatie van stappen, fietsen en openbaar vervoer wordt aangemoedigd
door het comfort te verhogen en door oplossingen te zoeken voor de
praktische ongemakken die zich kunnen voordoen.
o De stad blijft ervoor ijveren om Genk, met het station als centraal punt voor
openbaar vervoer, beter te verbinden met andere steden.
o Voetpaden en fietspaden worden goed onderhouden, zijn veilig en met
voldoende ruimte. Daar waar haalbaar voorzien we fietsstraten en werken we
mee met het Provinciale plan voor fietssnelwegen.
o Wagens zonder verbrandingsmotor of deelmobiliteit worden actief
aangemoedigd, onder andere door hiervoor aparte parkeerplaatsen te
voorzien in het centrum en de wijken. De stad geeft hierin het goede
voorbeeld door het eigen wagenpark met elektrische wagens te delen met
medewerkers en buurtbewoners, op momenten dat de wagens niet gebruikt
worden.
o Als stad geven we het goede voorbeeld door ons in Genk bij voorkeur met de
fiets te verplaatsen.



Genk zet in op verkeersveilige schoolomgevingen waarbij voorrang wordt
gegeven aan duurzame verplaatsingsomgevingen.
o Jongeren worden al op jonge leeftijd gestimuleerd tot duurzaam verplaatsen
en dit door: het realiseren van veilige en beveiligde routes per school, de
aanleg van park&ride zones aan de rand van de schoolomgevingen, …
o Kinderen die met de fiets naar school komen mogen aan school eerder
vertrekken dan de auto’s.
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Het parkeerbeleid wordt duurzamer en aantrekkelijker
o De stad streeft ernaar dat alle nieuwbouw- en renovatieprojecten voldoende
parkeerplaatsen voorzien. Voor bepaalde zones wordt doeltreffend
bewonersparkeren voorzien. We stellen hiervoor een parkeermakelaar aan.
o We bouwen een aantrekkelijk parkeerbeleid uit, waarbij we het maaiveld voor
een korte duur voorzien en de ondergrondse parkings of randparkings voor
een lange duur. Door in te zetten op duurzame mobiliteit en goede
toegankelijke parkings voor het langparkeren, kan het aantal parkings op het
maaiveld verder dalen.



Verkeersveiligheid is prioritair
o Het aantal verkeersongevallen ligt te hoog en moet dalen tegen 2024. We
maken een grondige studie en analyse over de verkeersongevallen in Genk in
samenwerking met Agentschap Wegen en Verkeer.
o Infrastructurele aanpassingen zijn nodig om de verkeersveiligheid te
verhogen, we screenen onze eigen gemeentewegen en daar waar nodig,
voorzien we de investeringen. Samen met AWV maken we werk van veilige
gewestwegen
prioritair
denken
we
hierbij
aan
de
Westerring
(Hoevenzavellaan, Torenlaan), Oosterring en de Onderwijslaan.
o De veiligheid in de woonstraten wordt verhoogd door bijzondere aandacht te
besteden aan snelheid en sluipverkeer. Dit doen we door: meer straten enkel
toegankelijk te maken voor plaatselijk verkeer; aanpassingen te doen die
snelheid afremmen; het inzetten op meer fietsstraten in de wijken en door het
knippen van straten. Dit stimuleert mensen ook om meer op straat te komen
en elkaar te ontmoeten.
o We stimuleren meer speelstraten.
o Het aantal flitscamera’s in Genk wordt verdubbeld. We verdubbelen bovendien
het aantal dynamische sensibiliseringsborden rond snelheid in de wijken.



De impact van vrachtverkeer wordt verminderd.
o Er worden duidelijke afspraken gemaakt over waar vrachtwagens wel en niet
mogen parkeren.
o Er wordt verder ingezet op geluidsschermen om de hinder te beperken.
o Er worden maatregelen genomen om de hinder van vrachtwagens in
handelszones te beperken.



Autoluwe zones maken de stad aantrekkelijker.
o We onderzoeken voor het centrum, maar ook voor de wijken, waar we met
het autoluw maken van bepaalde zones, de leefkwaliteit kunnen verbeteren.
We experimenteren de komende jaren op bepaalde plaatsen zoals:
Europalaan, Collegelaan, Hoefstadstraat, Winterslagstraat en de Molenstraat.
Dit moet uiteindelijk leiden tot duurzame ingrepen in de infrastructuur waarbij
in eerste instantie wordt gedacht aan het verder vergroenen van het publiek
domein.
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WERKENDE EN ONDERNEMENDE STAD
Arbeidsmarkt
De arbeidsmarktparticipatie van de Genkse burgers evolueert naar het niveau
van Vlaanderen.


De werkloosheid van de Genkenaren moet systematisch dalen met als doel
het niveau van het gemiddelde van de centrumsteden te bereiken.



De werkzaamheidsgraad van de Genkse beroepsbevolking op actieve
leeftijd, in het bijzonder van vrouwen, moet systematisch stijgen tot het
gemiddeld niveau van de centrumsteden.



De intrede van risicogroep jongeren in de arbeidsmarkt wordt versterkt met
als doel het aantal werkzoekende en NEET jongeren te doen dalen.
o Gepaste programma’s worden ontwikkeld om moeilijke bemiddelbare
werkzoekenden, in het bijzonder risicogroep jongeren, te begeleiden in het
wegwerken van hun sociale arbeidscompetenties en hen te coachen bij het
vinden en behouden van een job. Dit gebeurt in samenwerking en in
complementariteit met het VDAB-aanbod. Hiertoe behoort ook het
doorverwijzen naar gepaste vaktechnische bijscholing.
o Er worden gepaste programma’s ontwikkeld om niet-werkzoekende actieven,
in het bijzonder vrouwen, te stimuleren tot en te begeleiden bij intrede in de
arbeidsmarkt.
o Voor risicojongeren worden gepaste programma’s ontwikkeld voor de
overgangsjaren van school naar werk.
o Acties worden ontwikkeld die drempels naar de arbeidsmarkt wegnemen,
voornamelijk op gebied van mobiliteit.
o Stad Genk biedt voldoende werkervaringsplaatsen aan in de eigen stedelijke
organisatie en in sociale economie projecten. De stad stimuleert bedrijven om
ruimte te voorzien voor deze werkervaringsprojecten.
o De stad continueert de werking van het werkstation in het centrum, en vult de
werking aan met een activeringnetwerk in de wijken.



Het aantal jobs in de sociale economie in de brede zin wordt verhoogd.
o In de aanbesteding van overheidsopdrachten wordt een sociale clausule
opgenomen, met aandacht voor sociale dumping. Bovendien worden
stedelijke opdrachten bepaald die kunnen uitgevoerd worden door sociale
economiebedrijven.
o Stad Genk continueert de regierol sociale economie. Deze rol wordt gekoppeld
aan een actief stimuleringsbeleid tot groei van het aantal sociale
economiejobs gericht op doorstroming naar het NEC, met daarin ook ruimte
voor personen tewerkgesteld in artikel 60§7.
o We zetten in op wijkwerken met als doel het geven van werkervaring aan
doelgroep-werkzoekenden, gekoppeld aan het inspelen op lokale en nieuwe
noden.
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Er wordt aandacht gegeven aan arbeidsmatige activiteiten en sociale
activering voor diegenen waarvoor de doorstroom naar betaalde arbeid niet
mogelijk is.

Bedrijfsleven
Genk bouwt zijn positie terug op als economische pool met duurzame
werkgelegenheid en creatie van toegevoegde waarde in toekomstgerichte
sectoren.


De
jobratio
van
Genk
moet
omhoog
waarbij ook
het
aantal
bedrijfsvestigingen en jobs in hoog technologische sectoren/sectoren met
vernieuwingspotentieel moet stijgen.
o De werking van het accountmanagement, als all round service naar bedrijven
die zich in Genk wensen te vestigen en in Genk gevestigd zijn wordt
gecontinueerd.
o Er wordt ruimte voorzien aangepast aan hedendaagse bedrijfsbehoeften voor
ondernemerschap door: de activering van bedrijventerreinen in private
handen, de omzetting naar percelen ten behoefte van KMO’s, de uitbreiding
van Xentro, …
o Thor Park wordt verder ontwikkeld in zijn rol als technologisch ecosysteem
gericht op de ontwikkeling van nieuw ondernemerschap en op het versterken
van het reeds aanwezige ondernemerschap. Dit gebeurt door: de realisatie
van de maakcampus industrie 4.0; de actieve business development gericht
op het aantrekken van ondernemingen; de versterking van de cross over
tussen EnergyVille en bedrijfsleven.
o We versterken de werking van C-mine Crib door sterker in te zetten op
communityformation en op acceleratie/doorgroeien van gevestigde bedrijven.
o De ontwikkeling van de Ford site wordt actief opgevolgd en wordt
ondersteund door een sterk stedelijk accountmanagement. Hierbij wordt
bijzondere aandacht gegeven aan de ontwikkeling van logistiek met
toegevoegde waarde en aan de uitbouw van een logistiek ecosysteem.
o Het programma van het Synapspark, gericht op creatie van nieuwe business,
wordt gerealiseerd.
o We ontwikkelen initiatieven gericht op het stimuleren en ondersteunen van
ondernemerschap bij jongeren, waaronder ook het coöperatief ondernemen.
o De marketingstrategie met betrekking tot ondernemen in Genk wordt
versterkt.
o We versterken het economisch weefsel door het behouden en het aantrekken
van actoren die actief innovatie en ondernemerschap stimuleren.



De milieu-impact van het bedrijfsleven wordt verminderd.
o Een charter wordt opgemaakt waarbij zowel stad Genk en als de Genkse
bedrijven zich engageren om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te
realiseren. Het charter wordt onderbouwd met een actieprogramma.
o Stad Genk ontwikkelt acties waarmee ze een impact kan hebben op de
milieueffect van het bedrijfsleven. De humane biomonitoring en de resultaten
van andere onderzoeken worden opgevolgd als basis voor de ontwikkeling van
deze acties.
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De watergebonden logistiek en andere ecologische initiatieven, die de
voetafdruk van onze Genkse bedrijven verkleinen, worden gepromoot.

De bereikbaarheid van de Genkse bedrijven en tewerkstellingszones zones
wordt verbeterd. Zie ook het thema mobiliteit.
o In het kader van de vervoersregio Limburg moeten maatregelen genomen
worden om de bereikbaarheid van de Genkse bedrijventerreinen en sites te
verbeteren en daarover worden verdere onderhandelingen gevoerd met AWV,
De Lijn, NMBS.
o De Synapscampus wordt gemakkelijk en snel bereikbaar gemaakt via een
zelfrijdend busje.

Handel en horeca
Genk bouwt vanuit zijn meer-kernen-handelsapparaat aan een onderscheidende
identiteit en versterkt daardoor zijn koopbindingen en attractie.


De koopbinding en koopattractie van Genk wordt verhoogd.
o Er wordt een globaal plan opgemaakt voor de versterking van de identiteit en
wervingskracht van het stadscentrum, met daarin bijzondere aandacht voor
de versterking van het handels- en horecagebeuren in het algemeen en voor
Shopping 2 en de Molenstraat in het bijzonder. In dit kader is er ruimte om te
experimenteren met nieuwe vormen van handel/horeca, zoals de
stadsfabriekjes, stadsateliers,…. Een vernieuwd centrummanagement wordt
uitgewerkt.
o De profileringen van de bovenlokale handelsomgevingen worden versterkt in
samenwerking met de betrokken handelsverenigingen. Voorbeelden zijn: het
verder werken op de ontwikkelde identiteit en uitstraling van de Vennestraat;
de realisatie van de identiteitsontwikkeling van de Stalenstraat gebaseerd op
de reeds uitgevoerde studie; de opstart van een visie op de
identiteitsontwikkeling van de Hoevenzavellaan.
o Cross-overs tussen LaBiomista en de Koning Boudewijnlaan worden
gerealiseerd.
o De buurtwinkelomgevingen worden ondersteund.
o De ontwikkeling van Bosdel wordt gerealiseerd wanneer er een privaat
initiatief komt dat volledig tegemoet komt aan de visie uitgetekend in het
RUP.
o Het marktgebeuren wordt geactualiseerd in functie van evoluties op gebied
van aanbod en klantenbehoeften. Bovendien worden de relatie tussen de
markt en de handelsomgeving versterkt.
o De stad versterkt in samenwerking met de handelsverenigingen de
citymarketingstrategie voor handel en horeca.
o Een transparant en concurrentieel parkeerbeleid wordt gerealiseerd.
o Een gepast accountmanagement wordt gerealiseerd voor (potentiële) starters
/nieuwkomers in handel en horeca.
o We doen onderzoek naar de veralgemening van de centrumbelasting als
instrument tot de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven van de
handelaars en stad Genk.
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De leegstand wordt teruggedrongen, met bijzondere aandacht voor het
stadscentrum. Dit moet gebeuren in een breed perspectief van
herontwikkeling en in functie van nieuwe inzichten, waarbij bewaakt moet
worden dat het overaanbod van winkelruimte in Genk niet verder stijgt.
o De leegstandsbelasting wordt gecontinueerd, in hoofdzaak bedoeld als
stimuleringsinstrument tot nieuwe invulling, met halverwege de legislatuur
een evaluatie van de impact.



In een ruimtelijk plan wordt bepaald wat winkel blijft en wat mogelijk
andere functies kan krijgen.

Toerisme en evenementen
Genk valoriseert op duurzame wijze zijn onderscheidend toeristisch aanbod als
basis voor stadsbeleving enerzijds en voor het genereren van bestedingen in
handel en horeca anderzijds.


Het dag- en verblijftoerisme in Genk groeit door het verder uitspelen van
het potentieel dat hiertoe de afgelopen jaren ontwikkeld werd.
o We realiseren een nieuwe ‘visit Genk’-organisatie die een performante,
kostenefficiënte aanpak heeft op vlak van de verschillende taakstellingen die
verbonden zijn aan de diverse stedelijke site-ontwikkelingen die gericht zijn
op bezoekers (zoals: programmatie en productontwikkeling, communicatie,
bezoekersonthaal, …).
o We realiseren een programma van wervende langlopende events of projecten
wordt, die de stedelijke sites laden met nieuwe wervingskracht.
o De exploitatie van het LaBiomista park wordt opgestart met een
systematische opbouw van (internationale) wervingskracht.
o Het Thor Park wordt uitgebouwd als (hoofd)toegangspoort voor Genk tot het
Nationaal Park Hoge Kempen en dit inspelend op de mogelijke erkenning van
het Mijnlandschap als Unesco Werelderfgoed.
o De groenstructuren zoals Kattevennen, de Maten, de Thor omgeving, de
Stiemervallei, … krijgen een toeristische valorisatie.
o We onderzoeken de verdere ontwikkeling van het toeristisch profiel van
Kattevennen in relatie tot de andere site-ontwikkelingen en we vertalen dit in
een ontwikkelingsplan.
o De samenwerking en cross-over tussen Bokrijk en het stedelijk toeristisch
beleid/aanbod wordt versterkt.
o Het Kolenspoor wordt uitgebouwd tot de ader voor toeristische beleving en als
verbinding tussen sterke sites, …
o De routes voor wandelaars en fietsers worden uitgewerkt en versterkt tot
verbinding tussen de diverse stedelijke sites.
o M@G bouwt zich uit tot een sterke stedelijke MICE-organisatie die het
potentieel van de stedelijke MICE-infrastructuur (die erkend is door Toerisme
Vlaanderen als MICE erfgoed infrastructuur gebaseerd op de kwaliteiten van
de locaties en hun herbestemming) maximaal valoriseert in internationaleMICE business.
o De deelname aan BLCB wordt gecontinueerd.
o De toeristische marketing, onderbouwd met een doelgerichte on- en offline
communicatie, wordt verder scherp gesteld.
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Het evenementenaanbod is gericht op het aantrekken van burgers en
externe bezoekers, die naast het beleven van de evenementen ook besteden
in de stad.
o Het structurele toeristische aanbod op de sites wordt aangevuld met
evenementen die interessante belevings- en ontmoetingsmogelijkheden zijn
voor Genkenaren en die mensen van buiten de stad boeien, kennis laten
maken met Genk en hen laten spenderen in Genk. Er wordt gezocht naar een
hogere return voor de stad zelf.
o Het private initiatief wordt gestimuleerd en waar nodig ondersteund.
o Er is bijzondere aandacht om Genks talent kansen te geven in onze stad.
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SAMEN STAD MAKEN
Genk evolueert van een multiculturele naar een kosmopolitische samenleving
waarin mensen met verschillende identiteiten in harmonie samenleven en
samen bouwen aan een kosmopolitische verbindende stad die haar steentje
bijdraagt aan de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen.
De Genkse bevolking is een kleurrijke en dynamische gemeenschap die kansen
grijpt en creëert. Wie vooruit wilt, krijgt kansen en mag waardering
verwachten. Wie het moeilijk heeft, krijgt ondersteuning van de stad. We
maken samen de stad. We begeesteren meer en meer.

Samen


Het verenigen zit op verschillende, vaak ook nieuwe, manieren in het DNA
van Genk. We stimuleren het initiatief, begeesteren en ondersteunen
logistiek, financieel en organisatorisch waar er gewerkt wordt aan
verbindend samenleven, duurzaamheid en armoedebestrijding.
o Subsidiereglementen worden gescreend op inspanningsverbintenissen op
gebied van duurzaamheid, verbindend werken en armoedebestrijding.
o Verenigingen en organisaties worden gescreend op verbindend werken.
o Alle ondersteunende maatregelen worden in kaart gebracht, geëvalueerd en
mogelijks herbekeken.
o Straat- en wijkfeesten worden gepromoot.
o Na 6 jaar citizenmarketing wordt het stedelijke communicatiebeleid inzake
ondersteuning geëvalueerd en desgevallend geheroriënteerd.



Vrijwilligers zijn het sociaal kapitaal van onze stad. De stad bouwt een
vrijwilligersbeleid uit ter ondersteuning van de vele vrijwilligers en hun
organisaties.
o Het
vrijwilligersbeleid
wordt
afgestemd
op
de
evoluties
in
vrijwilligersengagementen en op nieuwe systemen voor het inzetten en
waarderen van vrijwilligers.
o De aanpak van vrijwilligers in de stadsorganisatie wordt op elkaar afgestemd.
o Projecten waarin inwoners een verantwoordelijkheid in het samenleven
opnemen, zoals wijk-, bib-, … ambassadeurs, worden uitgebreid en met elkaar
in contact gebracht.



Interactie en sociaal contact tussen mensen en gemeenschappen wordt
gestimuleerd.
o Initiatieven die leiden tot interactie tussen burgers met verschillende
identiteiten worden aangemoedigd.
o Het
stedelijk
aanbod
aan
initiatieven
is
afgestemd
op
een
multiculturele/kosmopolitische gemeenschap.
o Er worden meer gedeelde buitenruimtes gecreëerd waar mensen elkaar
spontaan kunnen ontmoeten of activiteiten kunnen organiseren.
o Financiële drempels tot deelname aan open interculturele activiteiten worden
waar nodig en waar verantwoord, weggenomen.
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Het stedelijk personeelsbestand wordt diverser.
Het stedelijk communicatiebeleid volgt evoluties op gebied van mediagebruik,
in het bijzonder van sociale media om de betrokkenheid en interacties tussen
burgers te bevorderen.



Gelijke kansen zijn evident in onze stad
o Vluchtelingen, asielzoekers en begeleidende organisaties worden professioneel
onthaald en begeleid richting integratie naar bestaande structuren. Het sociaal
huis zorgt voor kwaliteitsvolle hulpverlening met als doel zelfredzaamheid en
onafhankelijkheid van steun. Er wordt hiervoor samengewerkt met de
aanwezige steunorganisaties.
o We werpen een dam op tegen racisme en discriminatie op de werkvloer en
binnen huisvesting. Dit doen we door: praktijktests, positieve en
sensibiliserende acties en de uitbouw van een meldpunt.
o De stad zet in op positieve beeldvorming van minderheidsgroepen.
o Er is een grote nood aan meer informatie en sensibilisering rond de
transgender- en holebi thematiek.
 We bieden alle scholen en organisaties een lessenpakket ‘diversiteit’
aan om leerlingen kennis te laten maken rond de holebi en
transgender thema’s.
 De stad ondersteunt de werking en de verdere uitbouw van OGWA.
o De stedelijke documenten worden gescreend op genderneutraal taalgebruik en
waar nodig geüpdatet.
o Stad Genk blijft inzetten op de integrale toegankelijkheid voor personen met
een beperking tot voorzieningen, zowel infrastructureel als programmatorisch,
waar nodig ondersteunend met maatzorg.
 De mobiliteit van mensen met een beperking wordt ondersteund, onder
andere via taxicheques.
 Het toegankelijkheidsbureau wordt betrokken bij alle nieuwe
projectontwikkelingen.
 De optimale integratie en participatie voor mensen met een beperking
wordt nagestreefd, dit op diverse terreinen zoals wonen, tewerkstelling,
mobiliteit.
 We blijven geloven in de huidige werking van de adviesraad van
personen met een beperking.



Genk draagt zijn steentje bij aan de mondiale duurzaamheidsdoelstellingen
o De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden gebruikt als leidraad voor
het hele lokale beleid.
o We streven naar een duurzaam budget (0,7%) voor mondiale samenwerking.
o De Noord-Zuid raad speelt een voortrekkersrol en gaat in overleg met ander
raden.
o Genk
gaat
voor
een
duurzaam
en
rechtvaardig
aankoopen
aanbestedingsbeleid
o Genk gaat voor een actief vredesbeleid.
o De band met Francistown wordt versterkt.
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Stad


De creatie van een Genkse identiteit, gebaseerd op gedeelde waarden en op
rechten en plichten, is een verbindend gevoel gericht tegen het wij-zij
denken en waar stadsmakers het voortouw nemen.
o We gebruiken het Nederlands om elkaar te verbinden.
o Iedereen is Genkenaar en is bijgevolg mee verantwoordelijk om te zorgen
voor een geborgen samenleving.
o We stellen vast dat er spanningen zijn in de Genkse samenleving, vaak
gebaseerd op herkomst. Dit werken we weg door een integrale aanpak maar
ook door een doorgedreven dialoog. Onbekend is immers onbemind.
o De stad neemt een regierol op van de samenleving en biedt oplossingen voor
hete hangijzers en acute problemen.
o De filosofie van LaBiomista wordt vertaald in een positief kosmopolitisch
verhaal, onderbouwd met concrete initiatieven en realisaties. Als nabije
partner voor alle gemeenschappen en groepen stimuleert de stad nieuwe
initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan samenleven in diversiteit.
o De stad biedt scholen en organisaties programma’s aan om leden, leerlingen
en leerkrachten kennis te laten maken met de rijkdom van diversiteit.
o De stad gaat de dialoog aan met de scholen om leerkrachten als rolmodellen
in te zetten. Deze leerkrachten zijn een voorbeeld van onze diverse
samenleving.
o Het stadspersoneel kent de troeven van de stad en haar wijken, het personeel
staat tussen de mensen.
o Het respect voor ieders identiteit, voor publieke en private omgevingen en
eigendommen en de verdraagzaamheid ten aanzien van elkaar, evolueren
positief.
o Wijkambassadeurs, sleutelfiguren, bibambassadeurs, rolmodellen,… zijn de
stadsmakers en dragen de Genkse identiteit uit.



Er wordt meer begeesterende ruimte gecreëerd voor betrokkenheid van
inwoners, ondernemers, organisaties en voor het onafhankelijk initiatief in
het vormgeven van Genk als kosmopolitische omgeving.
o Regelluwe zones kennen we op economisch gebied, vrijbuitersplekken op
cultureel gebied. In Genk screenen we onze regelgeving op administratieve
vereenvoudiging en beheersende regels en passen ze indien nodig aan.
o De stad schept waar nodig een begeesterend kader waarin nieuwe initiatieven
van burgers, groepen, ondernemers,… al dan niet onafhankelijk van de stad,
tot stand kunnen komen

Maken


Genkenaren zijn de echte kracht van Genk en de participatie aan het beleid
moet duurzaam zijn.
o Stad Genk geeft Genkenaren, al dan niet in verenigingsverband, die actief
willen meewerken aan het beleid in hun straat, wijk of stad kansen om dit ook
effectief te doen. Gedurende de hele legislatuur creëert de stad kansen om
burgers en zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij het beleid.
o De stadsdiensten werken met een participatietoets om, waar mogelijk,
participatieve processen in te voeren. Participatie moet een wezenlijk
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o

o
o
o

onderdeel worden van de organisatiestructuur. Het nestelt zich in het DNA
van de stadsorganisatie en hiertoe is een interne beweging nodig. We gaan
verder met een reflectie over de rol van participatie in en voor de
stadsorganisatie.
De werkgroep participatie en een participatieambtenaar waken over de visie
als sturende en inspirerende groep over de diensten heen en worden de motor
van het Genks participatiebeleid.
Stedelijke projecten en initiatieven worden geïnventariseerd op zoek naar
projecten met potentieel voor participatie.
Participatieprocessen worden interstedelijk gedeeld om good practices te
delen.
Nieuwe media worden gebruikt om het Genks participatiebeleid aantrekkelijk
te maken.



Stad Genk faciliteert en begeestert interactie tussen bewoners onderling en
faciliteert participatie aan het beleid door directe inspraak.
o Ieder stadsdeel krijgt de komende zes jaar een budget van 1 miljoen Euro om
de behoeften van de wijk zelf scherp te stellen en in te vullen. Er wordt
onderzocht en geëxperimenteerd
om te komen tot het ideale
participatiemodel en –proces om de wijk hierover te laten beslissen.
o De stad gebruikt actief wijkambassadeurs om de drempel tussen het bestuur
en de Genkenaren te verkleinen.
o Adviesraden zorgen met kennis van zaken en praktijkervaring voor continue
input. Er wordt onderzocht op welke manieren vernieuwende elementen
kunnen worden toegevoegd aan deze raden.
o Er worden kangoeroestraten in het leven geroepen, waar inwoners elkaar
helpen met kleine klusjes.
o Kennisdeling tussen de wijken wordt aangemoedigd.



Kinderen en jongeren worden aangemoedigd en aangezet om zo vroeg
mogelijk te participeren aan het Genks beleid.
o Het juniorteam, de G10 en de jeugdraad worden actief ingezet bij de
organisatie van participatie. Deze initiatieven werken vernieuwend en zijn
divers om alle lagen van de bevolking van jongs af aan te betrekken bij het
beleid.
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SLAGKRACHTIGE STAD
Dienstverlening


De (sociale) dienstverlening van Genk is gebaseerd op noden, gebeurt
efficiënt en klantvriendelijk en is via verschillende kanalen toegankelijk en
bereikbaar voor alle Genkenaren, ondernemers en stadsklanten.
o Door verder te zoeken naar synergiën binnen Groep Genk, streven we naar
een betere dienstverlening.
o Een kerntakendebat is de basis voor de afbakening van de stedelijke werking.
o De dienstverlening gebeurt persoonlijk (fysiek of telefonisch) waar het moet,
via andere kanalen waar het kan.
o De evolutie naar een verdere digitalisering van de producten zet zich door. We
willen de producten die digitaal beschikbaar gemaakt kunnen worden ook
digitaal beschikbaar stellen voor de Genkenaar. We doen dit zoveel mogelijk
door te koppelen met bestaande data en systemen, zodat de eigen efficiëntie
en die van de burger toeneemt.
o De parkbegraafplaatsen met een centrale coördinatie, ondersteund door
digitale bezoekersbegeleiding (vb. via een app) worden verder uitgerold.
o De dienstverlening aan ondernemers is gebaseerd op een professioneel
accountmanagement dat de diverse aspecten van ondernemersvragen
opneemt.
o Er is een professionele klantvriendelijke service aan de diverse bezoekers die
gebruik maken van de stedelijke voorzieningen, of in de stad verblijven.
o We beheren ons patrimonium (gebouwen, wegen en andere) op een
duurzame en kwalitatieve manier.

Digitalisering en slimme stad.


Genk verlaagt de drempel voor het digitaal gaan van de Genkenaar en heeft
zorg voor wie digitaal niet mee is.
o Door de verdere implementatie van het stedelijk WiFi-netwerk, via zuilen in de
openbare ruimte (waar mensen afspraken kunnen maken) en via
digibetiseringsprojecten maken we de digitale dienstverlening voor de
Genkenaar toegankelijk.



Genk wil verder gecoördineerd evolueren als slimme stad, vanuit een
fundamentele keuze voor een grotere betrokkenheid van inwoners op elkaar
en met het beleid. Bovendien streven we naar meer levenskwaliteit,
zelfontplooiing en creativiteit in een koolstofarme toekomst met meer
sociale cohesie en inclusie.



De slimme stad Genk legt doelgericht nieuwe bouwstenen en bouwlagen op
gebied van de slimme stad als omgevingskader voor een slimmere
organisatie van de privaat-publieke omgeving, voor de ontwikkeling van
nieuwe business, voor een beter onthaal van bezoekers, stadsklanten, …
o De uitrol van Genk als slimme stad gebeurt binnen de hele organisatie, op
verschillende domeinen, maar wordt gecoördineerd. Synergie wordt
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o

nagestreefd binnen en buiten de organisatie en bestaande projecten worden
geconsolideerd en waar mogelijk in een groter geheel geplaatst (S-Lim,
slimme regio).
We kiezen voor een beleid van open data om gegevens maximaal te
ontsluiten en beschikbaar te maken en bewaken daarbij de veiligheid en de
privacy.
Technologische ontwikkelingen en groei creëren een waaier aan nieuwe
mogelijkheden.

Ontwikkeling en integratie van Groep Genk


Stad, OCMW en AGB vormen één organisatie op vlak van organisatiemodel,
systemen en structuren die zowel vanuit het klantenperspectief,
operationele uitmuntendheid als innovatie vormgegeven worden.
o Groep Genk wordt verder vormgegeven als één entiteit. We zoeken naar een
geïntegreerd bestuursmodel, waarbij de gemeente en OCMW-raad samen met
de RvB van het AGB in volle transparantie kan volgen in welke richting er
wordt uitgegaan.



Stad, OCMW en AGB vormen één organisatie op vlak van personeelsbeleid,
(deskundigheid en competenties van) mensen en cultuur dat zowel vanuit
het
klantenperspectief,
operationele
uitmuntendheid
als
innovatie
vormgegeven worden.
o We werken aan een gedragen en geïntegreerd HRM beleid.

Strategisch stadsbeleid, beleidsopvolging en monitoring
Strategisch stadsbeleid vormt de motor om na te denken over de speerpunten
van de toekomst en moet binnen de stadsorganisatie alert zijn voor globale
ontwikkelingen en impactvolle nieuwe antwoorden op uitdagingen te zoeken.






De stadsorganisatie organiseert zich om sterker het strategisch denken en handelen
in de benadering van maatschappelijke uitdagingen te implementeren. De
verschillende sectoren worden betrokken en zetten hun expertise mee in om samen
de uitdagingen aan te pakken.
Er doen zich organisatieversnellingen voor in het digitaliseren van processen,
documenten, informatie-uitwisseling, … Hierdoor ontstaat er een exponentiële groei
aan data die geanalyseerd en gekanaliseerd moeten worden tot bruikbare informatie
(om hierop te kunnen sturen).
Er is een groeiende behoefte aan schaal (in overheidsopdrachten, in
verzekeringsbeheer,
in
applicatieontwikkelingen,
…)
en
bijgevolg
aan
samenwerkingsverbanden.

Marketing en communicatie


Marketing en communicatie versterken de interactie tussen de stad en haar
burgers,
(potentiële)
bezoekers
en
stadsklanten,
ondernemers,
ontwikkelaars, …
o De relatie en interactie tussen de stad en haar burgers wordt versterkt door
een doelgericht citizenmarketingbeleid dat rekening houdt met de diversiteit

36

o

van de Genkse burgers, met evoluties op gebied van mediagebruik,
gewijzigde communicatierelaties, …
De externe bekendheid en wervingskracht van Genk wordt versterkt door een
consistente ‘merk’-strategie waarbij de boeiende call to actions die stad Genk
aan diverse doelgroepen te bieden heeft op een hedendaagse wijze in de
markt worden gezet.

Genk in de regio en verder


In een globaliserende samenleving en vanuit de nood om de stad
economisch te versterken, wil Genk met kennis van zaken sterk betrokken
zijn op haar omgeving, als centrumstad, als motor voor de omgeving en als
betrouwbare partner binnen en buiten Europa.
o Stad Genk werkt de komende jaren verder aan de ontwikkeling van het
regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk, waarbij beide steden in Limburg als
evenwaardige polen ontwikkeld kunnen worden. Er is voldoende
complementariteit tussen beide steden om de gemeenschappelijke positie in
Vlaanderen te versterken.
o

o

o

o

Genk heeft steeds goed samengewerkt met de omliggende gemeenten en wil
deze samenwerking in de toekomst samen verder uitbouwen. Niet alleen de
strategische samenwerking met Houthalen-Helchteren, maar ook de diverse
samenwerkingen waar As, Zutendaal en Oudsbergen bij betrokken zijn,
kunnen verbreed en verdiept worden. Als een omliggende gemeente de vraag
tot een fusie zou stellen, is stad Genk bereid daarover na te denken.
Genk onderhandelt met AWV, De Lijn en de NMBS om de mobiliteit te
verbeteren. Om de stad verder uit te bouwen en te verbeteren, moeten we als
partners samenwerken met andere overheden. De nieuwe vervoersregio’s
bieden hierin nieuwe opportuniteiten.
Groep Genk is een partner met kennis van zaken in diverse participaties en is
vertegenwoordigd in diverse organisaties zoals: de Fluvius Groep, Nuhma,
Cipal, de vervoersregio, de eerstelijnszone,…
Genk blijft inzetten op samenwerkingen binnen Europa om kennis op te doen
en te delen en maximaal gebruik te maken van Europese fondsen. We zoeken
ook verder naar internationale samenwerkingen om onze stad economisch te
versterken. Eventuele internationale partnerschappen die vanuit de Genkse
bevolking worden opgezet, worden ondersteund zonder dat de stad daarin een
leidende rol opneemt.
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TALENTVOLLE STAD
Genk is een stad met een veelzijdig talentontwikkelingsaanbod, dat voor
iedereen toegankelijk is, en waarvan steeds meer Genkenaren optimaal gebruik
maken.

Participatie


De schoolloopbanen van kinderen worden versterkt met bijzondere
aandacht voor kinderen uit gezinnen met een kortopgeleide ouder(s) en/of
met een andere thuistaal.
o Consistente doorlopende leerbegeleiding en –stimuleringstrajecten worden
gerealiseerd voor kinderen uit talent-risico gezinnen tot de leeftijd van 0 tot
12/18 jaar, met in de eerste levensjaren prioriteit voor taalontwikkeling. De
prioriteit is het leren van het Nederlands. Het bestaande aanbod wordt
ge(her)oriënteerd op de realisatie van deze doelstelling.
o Ouders worden gestimuleerd om hun peuters naar de kinderopvang te
brengen. Dit omdat kinderopvang een belangrijk omgeving is dat
taalontwikkeling en sociale interactie stimuleert.
o In samenwerking met de geëigende partners, wordt een expertise centrum
leerbegeleiding gerealiseerd waar ouders terecht kunnen voor een diagnose
en het zoeken naar aangepaste begeleiding voor kinderen met problemen in
hun talentontwikkeling. Dit is complementair aan de werking van Campus 0³.
o We onderzoeken en realiseren ontwikkelingen die van de meertaligheid van de
Genkse samenleving een kwaliteit maken.
o Stad Genk ontwikkelt programma’s die kinderen en jongeren hun talenten op
gebied van technologie en wetenschap laten ontdekken, met de T2campus als
uitvalsbasis.
o Rolmodellen worden ingezet die jongeren stimuleren om hun talenten
optimaal te benutten in functie van hun latere beroepsloopbanen.



De
brede
maatschappelijke
participatie,
waaronder
arbeidsmarktparticipatie, van vrouwen met een laag opleidingsniveau, een
andere thuistaal en gebrekkige kennis van het Nederlands wordt versterkt
met als doel deze vrouwen maatschappelijk en persoonlijk sterker te maken.
Zo kunnen ze de opvoedingscontext van hun kinderen verbeteren en de
kansarmoede doorbreken.
o Er worden programma’s ontwikkeld die het tekort aan Nederlandse taal
wegwerken, zowel bij nieuwkomers als bij vrouwen die hier al geruime tijd
verblijven. Dit doen we door de optimale activering van het aanbod van
derden, complementair aan de ontwikkeling van een eigen stedelijk aanbod.
o De maatschappelijke participatie aan open programma’s wordt gestimuleerd
op het gebied van sport, creativiteit, cultuur, natuur, jeugd, technologie,
ondernemen, …
o Methodisch onderbouwde vrijetijdsprogramma’s worden ontwikkeld die de
maatschappelijke integratie en de ontwikkeling van sociale competenties
stimuleren en die vrouwen laten functioneren binnen het stedelijk weefsel van
de stad en de multiculturele Genkse samenleving.
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o

Arbeidsmarktparticipatie: zie ondernemen en werken.



Het aantal Genkse kinderen dat deelneemt aan STEM opleiding stijgt.
o Stad Genk participeert aan de T2-campus met als doel scholen te
ondersteunen in het aanbieden van technologie-opleidingen/programma’s
voor jongeren in hun vrije tijd (zoals de technologiebende).
o We organiseren een technologie-ontdekkingsaanbod voor kinderen en
jongeren met de T2 campus als uitvalsbasis.



Scholen en schoolomgevingen worden versterkt in de uitdagingen waarmee
ze geconfronteerd worden waardoor ook de schoolbinding van Genk
versterkt wordt.
 Het functioneren van campus Bret wordt versterkt op basis van het opgestelde
leerpanorama met een aantal betekenislijnen die fungeren als richtwijzers om
de site te veranderen naar een leerlandschap van de 21ste eeuw. Hierin ligt
een belangrijke opdracht voor de betrokken scholen.
 Een beleid en acties worden gerealiseerd gericht op de versterking van de
buurtscholen in combinatie met kinderopvang, waardoor meer mensen hun
kinderen naar de scholen in de buurt sturen.
 Er worden initiatieven ontwikkeld die studenten en studentenverenigingen een
plek in de stad geven.

Aanbod
Genk biedt een veelzijdig talent-ontwikkelingsaanbod aan, zowel via onderwijs
als buitenschools.

Onderwijs:









De werking van de stedelijke academies voor Muziek, Woord en Dans en voor
Beeldende kunsten en Media wordt gecontinueerd. Hierbij wordt rekening gehouden
met de hedendaagse behoeften op het gebied van artistieke en creatieve
talentontwikkeling, waarbij de academie via open ateliers in de stad zich meer
integreert in het stedelijk leven.
De samenwerking tussen beide academies wordt versterkt met het oog op
efficiëntiewinst.
We werken een oplossing uit voor de verouderde huisvesting van de academie voor
Beeldende kunsten en Media, en onderzoeken een integratie van beide academies in
het stadshuis.
Stad Genk blijft zoeken naar opportuniteiten om te groeien als opleidingsstad, o.a.
door bijkomende opleidingen van UCLL, KULeuven, UHasselt of PXL, … naar Genk te
halen.
Het PLOT wordt behouden als provinciale brandweer en politieschool met als doel de
veiligheidsopleidingen in Limburg te houden. Het PLOT moet onderdeel worden van
een veelzijdige veiligheidscampus.
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Buitenschools :













Genk ondersteunt, via een algemeen faciliterend beleid, de werking van verenigingen
met een aanbod gericht op talentontwikkeling, rekening houdend met de wijzigende
context van verenigingen.
Genk ondersteunt organisaties die een bijdrage leveren aan de individuele
ontplooiing van de talenten van jongeren, gekoppeld aan afspraken over de
resultaten die we gezamenlijk willen bereiken.
Binnen de wijkbudgetten wordt ruimte gemaakt voor het ontwikkelen van duurzame
wijkgerichte ateliers, die ontwikkeld en beheerd worden door mensen uit de wijk en
open zijn voor iedereen die wil participeren.
Een aanbod gericht op persoonlijke talentontwikkeling wordt georganiseerd,
aanvullend op het privé of vrijwillig initiatief, door de stedelijke instellingen zoals
cultuur, bibliotheek, sport, jeugd, Heempark, T2-campus,…
Een context wordt gecreëerd die experimenteren met nieuwe initiatieven, waaronder
ook ondernemerschap, toelaat. Bij voorkeur als kader voor talentontwikkeling bij
jongeren.
Een stedelijk aanbod op vlak van cultuureducatie, sporteducatie, literatuur, natuur,…
wordt uitgebouwd.
De kinderopvang wordt uitgebouwd omwille van de 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.

Naschools:


De optimalisatie van de werking van de leerwinkel als advies en doorverwijspunt voor
volwassenen die terug of bij willen studeren, met o.a. integratie in de werkwinkel.

De stad zet volop in om talentvolle bewoners centraal te stellen in de stad door
een systematische aanpak in het opsporen, begeleiden en het zichtbaar kansen
geven. Dit vraagt een integrale en dienst-overschrijdende benadering.








Een methodiek wordt opgezet om talentvolle bewoners op het spoor te komen en
indien nodig, toe te leiden naar versterkende talentinitiatieven. Talentcoaches,
bibambassadeurs, Begenkers, wts coaches, ... zijn hiervoor inspirerende
voorbeelden.
Talentvolle jongeren met ondernemerszin worden getriggerd met ondersteuning op
maat. Hiervoor doen we beroep op de bestaande partners en initiatieven zoals de
Begenkers, de stadsfabriekjes, Jungle, Cmine Crib, … De verschillende initiatieven
worden op verschillende momenten samengebracht om te komen tot een
ketenaanpak.
De talenten van Genk en de creaties van eigen bodem komen aan bod in de
stadsorganisatie door: de ontwikkeling van een talentdatabank, het geven van een
tijdelijke werkervaring (1%), het consequent aanschrijven bij aanbestedingen,
bestekken en prijsvragen, het geven van een podium tijdens stedelijke evenementen
en in het vrijetijdsaanbod (we streven naar 50% tegen 2024).
Talentcheques zetten inwoners op het spoor om gebruik te maken van het aanbod,
wat te vinden is in de stad, en stimuleert initiatiefnemers om Genks talent een
podium te geven.
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Het aanwezige talentaanbod in de stad wordt waar nodig geheroriënteerd om
talenten te detecteren, te benoemen en te versterken. In de wijken vinden er
drempelverlagende activiteiten plaats.
Talentontwikkeling is niet alleen een beleidsthema, ook de stadsorganisatie wordt in
functie van dit thema herschikt. De hele strategie op gebied van talentontwikkeling
wordt gebundeld in één beleidsthema dat strategisch sterker uitgewerkt wordt en
operationeel sterker gemanaged wordt. Dat gebeurt door de uitbouw van één sterke
afdeling talentontwikkeling die de regie van het geheel opneemt, en één bevoegd
mandataris.

41

VEILIGE STAD
Genk is een stad met een hoge objectieve veiligheid die zich ook vertaalt in een
stijgende subjectieve veiligheid.


De volledige keten rond veiligheid wordt integraal toegepast, met
begeleiding door het veiligheidshuis.
o De verschillende aspecten van veiligheid worden aangepakt via een
geïntegreerd en integraal beleid vanuit een multidisciplinaire en proactieve
benadering.
o De bestuurlijke aanpak wordt gecontinueerd.
o Burenbemiddeling maakt een volwaardige stap uit binnen deze keten.
o Naar analogie naar het NERO-project in Mechelen wordt de mogelijkheid
onderzocht naar een gelijkaardig project voor Genk.



Via een performante politieorganisatie wordt een zo hoog mogelijke
veiligheid gegarandeerd.
o De capaciteit wordt op peil gehouden.
o Door proactief ageren, creativiteit, flexibiliteit, veranderingsgerichtheid en
reactiesnelheid wordt optimaal ingespeeld op de wisselende en gevarieerde
maatschappelijke ontwikkelingen.
o De politie is 24/7 bereikbaar en inzetbaar, dit geldt ook voor
slachtofferbejegening waarin, via het Family Justice Center, een belangrijke
focus wordt gelegd op intrafamiliaal geweld.
o De lokale recherche bestrijdt criminaliteitsfenomenen.
o Verkeershandhaving in alle facetten is een belangrijk speerpunt, waarbij
vooral ingezet wordt op de bescherming van de zwakke weggebruiker.
o De wijkwerking wordt versterkt en aangevuld met de inzet van overlastteams.
o De wijkagent vormt een belangrijke schakel in wijk. We zorgen ervoor dat de
wijk ook de agent kent.
o Niet alleen overlast wordt aangepakt, ook domiciliefraude, radicalisme,
bestuurlijke handhaving,… wordt aangepakt.
o Er wordt via het project M actief ingezet op de verregaande samenwerking
tussen parket en politie.
o Waar nodig worden samenwerkingsverbanden aangegaan met belendende
zones en de federale politie.
o De taak als dierenpolitie wordt opgenomen.



Overlast wordt kordaat aangepakt.
o Overlast in de vorm van kleine criminaliteit en hinder in woon- en leefzones
wordt aangepakt via GAS-boetes.
o Overlast door druggerelateerde criminaliteit wordt prioritair aangepakt.
o De gecoördineerde aanpak in zones met overlast wordt gecontinueerd.
o Wijkverenigingen en wijkambassadeurs krijgen een actieve rol in de
versterking van preventie (zie ook samen stad maken).
o Er is speciale aandacht voor jeugdfuiven.
o Er is aandacht voor overlast door dieren.
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Veilige evenementenstad:
o Er is een optimale risicoanalyse en beheersing van de talrijke evenementen
die in Genk plaatsvinden door opmaak van veiligheidsplannen, ...



Slimme veiligheid:
o Het cameraplatform, dat de pakkans bij
criminaliteit verhoogt, wordt verder uitgerold.

slingervuil,

vandalisme

en



Milieuhinder:
o Zie ecologische stad.



Een professioneel brandweerkorps:
o Verdere zonale uitbouw en professionalisering van de brandweer en de
daaraan verbonden hulpverlening zoals ambulancediensten.
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WOONSTAD
Genk ambieert een levendige, draagkrachtige bevolkingsmix en wil de stad
demografisch laten groeien door meer jongeren en jonge gezinnen in de stad te
houden en aan te trekken.
Via het woon- en grondbeleid worden jongeren en jonge gezinnen gestimuleerd
tot wonen in Genk.


Genk activeert zijn grote grondmarkt met als doel meer jongeren en jonge
gezinnen in de stad te houden.
o Er wordt ingezet op het behoud en de activering van een voldoende aantal
kavels.
o Er wordt een bijkomend aanbod aan grondgebonden gezinswoningen gepland
in verschillende wijken.
o Er worden meer woongelegenheden rond sites zoals C-mine, Thor Park, …
gecreëerd.



Genk verbetert het aanbod aan betaalbare woningen, ook in het niet-sociale
circuit en werkt daarvoor aan nieuwe modellen en maatregelen:
o Bouwkavels worden aan 10% onder de schattingswaarde verkocht.
o De formule van erfpacht wordt verder uitgebouwd. Aan 1% per jaar van de
schattingswaarde kan een inwoner grond “pachten” voor 99 jaar.
o De formule van huurkoopsysteem wordt versterkt.
o De invoering van een systeem van doorstroomwoningen.



Genk realiseert een sterkere mix in het woonaanbod en experimenteert met
alternatieve woonvormen:
o Co-housing, waarbij grote woningen opgedeeld worden in kleinere units,
wordt gestimuleerd.
o De oprichting van lokale wooncoöperaties waarin jonge gezinnen
aandeelhouders worden van een gezamenlijk woonproject dat ze zelf kunnen
vorm geven.



Het streefdoel is het aandeel van jongeren en jonge gezinnen in het centrum
te laten toenemen.

Om de energienormen te halen wordt het tempo inzake duurzame renovatie
versneld, daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de mijncités de
mijncités omgevingen met een eigen karakter, die zowel de energienorm halen
als omgevingen worden waar mensen graag wonen.


Het aantal woningen dat voldoet aan de energienormen neemt wezenlijk toe
tegen 2025.
o De stad ondersteunt renovatie- en isolatieprojecten, zowel bij particulieren als
via VME, en zet programma’s op om de meest ideale transformatie van
verwarming aan te moedigen.
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Er wordt gezocht naar innovatieve methodieken om de woningen in de
mijncités, met respect voor het erfgoed en rekening houdend met
energienormen en hedendaags wooncomfort, te renoveren.

Genk bestendigt haar imago als groene stad, en combineert de groei van het
aantal woningen met een visie op behoud en versterking van het groenkarakter van de stad.


Het aandeel Genkse oppervlakte met permanente groenbestemming blijft
minimaal behouden.
o De groenstructuren in de stad worden zichtbaarder en beleefbaarder.
o De groei van de woningmarkt wordt in eerste plaats gerealiseerd door
gebruik
te
maken
van
woonINbreidingsgebieden
in
plaats
woonUitbreidingsgebieden.
o Het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld door het verder vergroenen van
haar eigendommen.

Genk versterkt de aantrekkelijkheid van de woonwijken.








De leefkwaliteit van de aandachtswijken wordt aanzienlijk verbeterd.
o Het masterplan LO2020 wordt integraal verder uitgevoerd.
o In Kolderbos wordt een integrale aanpak opgemaakt in vorm van een
masterplan.
De publieke ruimte en voorzieningen in de wijken worden met inspraak en
betrokkenheid van de bewoners verbeterd.
De bereikbaarheid van de wijken wordt verbeterd.
Waardevol bestaand woonerfgoed is belangrijk om te behouden in onze stad, maar
moet in nauw overleg met eigenaars en op hedendaagse woonbehoeften afgestemd
worden.
Er wordt een plan opgemaakt voor de aanpak en opwaardering van de steegjes.

Genk versterkt het stedelijk woonaanbod.






De private huurmarkt wordt versterkt in functie van betaalbare huurwoningen.
Er wordt prioriteit gegeven om een gedragen verdichtingskaart op te maken.
o Gelet op de demografische ontwikkelingen (inclusief nieuw samengestelde
gezinnen, alleenstaanden), willen we gaan naar een goede mix van kleine,
middelgrote en grote woningen.
Private initiatieven worden begeleid om kwaliteitsvolle en betaalbare projecten te
realiseren.
Er is aandacht voor voldoende ‘grotere’ kavels om ook financieel krachtigere
gezinnen te behouden en aan te trekken.

Genk houdt haar sociaal woningpatrimonium stabiel, en streeft naar een sociale
verhuur via SVK en laat sociale eigendomsverwerving groeien. We streven naar
een kwaliteitsvol, duurzaam en energiezuinig aanbod met een betere spreiding.


Er worden initiatieven genomen om de dakloosheid en de thuisloosheid te doen
dalen:
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De LAC-methodiek wordt verder ontwikkeld met het oog op detectie van
onderbescherming.
Vanuit het LAC wordt ingezet op energie-armoede.
Na ontslag uit een residentiële setting (opvang, psychiatrie, detentie,…) wordt
de continuïteit van hulpverlening en behoud van huisvesting gegarandeerd
door doorgedreven samenwerking tussen OCMW – CAW - lokale woonactoren
en geestelijke gezondheidszorg.
Via multidisciplinair daklozenoverleg, housing first, doorgangswoningen,
winteropvang, … wordt vroegtijdig geanticipeerd op het voorkomen en
bestrijden van dakloosheid.

Domiciliefraude en onterecht sociaal huren wordt bestreden.
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ZORGZAME STAD
Genk versterkt haar sociaal kapitaal, en biedt een zo breed mogelijke
dienstverlening aan aan mensen en kinderen die extra zorg of diensten nodig
hebben.

(Kans)armoede




Mensen in (kans)armoede worden via een integraal beleid geholpen zodat
ze menswaardig kunnen leven en worden maximaal op weg gezet naar
zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van extra zorg.
o De stedelijke sociale dienst/ocmw
verzorgt
op
professionele en
resultaatsgerichte wijze voor een kwaliteitsvolle basisdienstverlening voor
mensen die sociale hulp behoeven en streeft er maximaal naar om mensen zo
snel mogelijk zelfredzaam en onafhankelijk te maken.
o We zorgen voor een menswaardig bestaan voor alle Genkenaren. Hiervoor
vormt het leefloon de basis. Na een grondig sociaal onderzoek en gebaseerd
op een door het vast bureau goedgekeurd normenkader, wordt er
aanvullende financiële steun verleend op maat van de cliënt.
o Stad Genk neemt de rol van regisseur van het armoedebeleid op, om via een
doorgedreven samenwerking op alle niveaus, in combinatie met een sterke
lokale aanpak, te komen tot maximale resultaten. Hierbij wordt ook in dialoog
gegaan met mensen in armoede en armoedeverenigingen.
o Realisatie van lokale initiatieven die in het kader van de integrale aanpak
specifieke diensten leveren, zoals Campus 0³/huizen van het kind,
werkstation/jobcoaching, …
o Experten kinderarmoede worden aangesteld op stadsdeelniveau.
o We gaan een samenwerking aan met scholen en ziekenhuizen om
achterstallen als detector van armoederisico’s te zien.
o Stad Genk voert een armoedetoets in bij alle beleidsbeslissingen van het
schepencollege. Daarbij besteden we ook aandacht voor mensen die dreigen
in de armoede te geraken.
o Stad Genk werkt aan drempelverlaging bij verschillende verenigingen. Dit
doen we onder andere door invoering van sociale tarieven voor sport, cultuur,
evenementiële activiteiten, …
o Verenigingen en organisaties die inspanningen leveren om de toegankelijkheid
te verhogen voor kansengroepen (inclusief mensen in armoede) belonen we
via de subsidiereglementen.
o De stad onderzoekt de mogelijkheden van speciale initiatieven die tegemoet
komen aan de behoeften van kinderen die leven in armoede, zoals het
stimuleren van scholen om warme maaltijden te voorzien.
o De brede bevolking wordt gesensibiliseerd tot gezamenlijke solidariteit om
mensen en kinderen vanuit een vrijwillig engagement te helpen in hun strijd
tegen armoederisico’s.
Kansarmoede wordt voorkomen door vroegtijdige detectie en versterking
van de vaardigheden van mensen die dreigen in kansarmoede terecht te
komen.
o Burgers en jongeren die tot de riscicogroepen behoren worden via aangepaste
programma’s extra gestimuleerd en ondersteund om via onderwijs, opleiding,
werk, attitudetrainingen, vrije tijd, …
hun persoonlijke capaciteiten te
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versterken om uit de vicieuze cirkel van kansarmoede te geraken. Dit wordt
geflankeerd door een doelgericht sociaal beleid dat de problemen op gebied
van randvoorwaarden, om binnen deze domeinen optimaal te functioneren,
wegneemt.
Via gerichte programma’s wordt bijzondere aandacht besteed aan het
wegwerken van schoolse achterstand en schooluitval.
We zetten zowel in op budgetbeheer als op budgetbegeleiding. We
onderzoeken op welke manier we budgetbegeleiding actiever kunnen inzetten,
eventueel met behulp van vrijwilligers.
Zie ook thema’s Talentvolle stad en Ondernemen en Werken.

Zorg, gezondheid en welzijn
Meer Genkenaren maken, wanneer ze er behoefte aan hebben, gebruik van de
aangeboden zorg-diensten die steeds effectiever worden.















Burgers worden proactief geïnformeerd over hun rechten en het aanbod aan hulp- en
dienstverlening, waarbij sociale rechten maximaal automatisch worden toegekend.
Iedere Genkenaar krijgt toegang tot een automatisch rechtenonderzoek zodat
iedereen de steun krijgt waarop hij of zij recht heeft.
Er wordt een bezoekteam van OCMW, medioren- en seniorenconsulenten ingezet om
mensen die hun weg naar het zorgaanbod niet vinden te ondersteunen.
Ons sociaal huis helpt onze burgers bij al hun welzijnsvragen. In de dienstencentra
bouwen we laagdrempelige zorgloketten uit.
In het geïntegreerd breed onthaal werken OCMW, CAW en de diensten
maatschappelijk werk van de mutualiteiten samen om alle welzijnsvragen op gepaste
wijze te beantwoorden. Hierbij heeft het GBO ook de opdracht om proactief mensen
met welzijnsvragen op te sporen.
Oprichting van een eerstelijnszorgzone waarin alle welzijns- en zorgactoren zich
organiseren en samenwerken om alle Genkenaren met een zorgvraag op een
toegankelijke wijze, op elk moment de juiste zorg en ondersteuning te kunnen
bieden. Als centrumstad nemen we hier de voortrekkersrol op. Niemand wordt
achtergelaten.
Buurgerichte zorgnetwerken worden uitgebouwd vanuit de lokale dienstencentra om
mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en vrijwilligers en mantelzorgers te
ondersteunen, zoals: de organisatie van een zorgloket, de aanstelling van een
zorgcoach, …
Het gezondheidsbeleid wordt versterkt door het leggen van linken tussen gezondheid
en andere beleidsdomeinen zoals leefomgeving, wonen, vergroening, publieke
ruimtes, mobiliteit, …
Initiatieven worden gerealiseerd die gericht zijn op speciale aandacht voor de
geestelijke gezondheidszorg van burgers, in het bijzonder van kinderen en jongeren.
Het ZOL werkt loyaal mee aan de hervormingen die op federaal en Vlaams niveau
worden uitgetekend: samenwerking op vlak van de basisspecialistische en
supraregionale zorgopdrachten. Het ZOL moet daarbij investeren in zijn strategisch
gekozen speerpunten en met een goede afstemming en ondersteuning van de
eerstelijnszorg.
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Genk beschikt over een toereikend aanbod aan zorgverlening voor mensen met
een belangrijke specifieke zorgbehoefte op gebied van ouder worden, psychisch
functioneren, …


Het Sociaal Huis neemt een spilfunctie op in het ontwikkelen van een
zorgaanbod dat is afgestemd op de toenemende vergrijzing en de daarmee
gepaard gaande zorgbehoeften van medioren en senioren. Om de behoeften
beter te kennen wordt een nieuw behoeftenonderzoek uitgevoerd.



De realisatie van een consistent beleid dat mensen zo lang mogelijk in hun
eigen omgeving laat leven door:
o De maximale ondersteuning van mantelzorgers, met extra aandacht voor
jonge mantelzorgers.
o Een voldoende goed functionerend en op elkaar afgestemd aanbod aan
thuiszorgdiensten.
o De ontlasting van mantelzorgers door het voorzien van voldoende dagopvang,
en kort verblijf-aanbod.
o De ontwikkeling van nieuwe woonvormen afgestemd op levenslang wonen.
o De groep die recht heeft op de mantelzorgpremie wordt uitgebreid met
personen die een erkenning zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden hebben,
mits het voldoen aan de andere voorwaarden.



Het Zorgbedrijf Genk is volledig zelfstandig en werkt in de richting van
financiële
onafhankelijkheid
met
behoud
van
een
toegankelijke,
kwaliteitsvolle en betaalbare dienstverlening.



Het voorzien, via Zorgbedrijf Genk, van een voldoende aanbod aan
verblijfsmogelijkheden voor ouderen die niet meer thuis kunnen wonen,
rekening houdend met onze diverse samenleving:
o Woonzorgcentra Toermalien en Mandana staan in voor een persoonsgerichte
aanpak en kleinschalig genormeerd wonen, beleven en verzorgd worden tegen
een betaalbare prijs. Prijzen worden behouden op het niveau van de
gemiddelde dagprijzen van woonzorgcentra in de regio.
o Op de Campus Portavida worden 27 assistentiewoningen gebouwd.
o Mandana richt zich tot ouderen met psychiatrische en psychische problemen,
minimaal één woongroep wordt voorbehouden voor jongdementie.
o Ondersteuning van de VZW menos in hun mutidisciplinaire samenwerking op
gebied van dementie-zorg, en het ontwikkelen van ondersteunende
activiteiten zoals vorming voor dienstverleners, …
o Het ZOG houdt 34 woongelegenheden in portefeuille om in samenwerking met
partners, de opstart van een kleine geïntegreerde woonzorgzone met
dienstencentrum en semi- en residentiële voorzieningen voor ouderen, verder
te verkennen.

Genk voert een sociaal beleid dat mensen met bijzondere behoeften betere
kansen geeft.


Er worden bijzondere initiatieven genomen voor mensen met een zorgnood.
o Het zorgloket informeert mensen op maat van hun behoeften over hun
rechten, voorzieningen, ...
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De ontwikkeling van acties op gebied van toegankelijkheid, toegang tot
maatschappelijke
participatie
aan
sport,
cultuur,
jeugdactiviteiten,
evenementen, mobiliteit, …
Het voorzien van een voldoende ruim aanbod aan aangepaste en betaalbare
woningen.



De participatiekansen en levenskwaliteit van mensen met autisme worden
versterkt:
o Door de verwerving van inzichten in autisme en het aanbieden van vorming
aan jeugdwerkers, leerkrachten, medewerkers, zorgverleners in het omgaan
met autisme.



Genk maakt werk van een goede afstemming in het aanbod in de
hulpverlening aan personen met autisme en in het aanbod aan aangepast
onderwijs, jeugdwerk, opvangmogelijkheden,…



Mensen met een verslavingsprobleem worden geholpen:
o Door middel van een geïntegreerde aanpak van verslavingsproblemen wordt
preventief gewerkt via de scholen, verenigingen en jeugdhuizen.
o Er wordt via het sociaal beleid gepaste hulp gegeven aan verslaafden.



Daklozen:
o Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan thuis- en daklozen. Zie ook
‘Woonstad’.



Kinderen met obesitas
o Er wordt een aanpak ontwikkeld met alle actoren en met voldoende aandacht
voor sensibilisering, begeleiding en preventie.
o Het stadsbestuur geeft het goede voorbeeld inzake gezonde voeding.



Genk beschermt dieren.
o Dierenbescherming wordt als beleidsverantwoordelijkheid toegewezen aan
een mandataris en ambtenaar.
o Er wordt een dierenwelzijnsplan opgesteld.
o Tegen dierenmishandeling wordt in samenwerking met de dierenpolitie hard
opgetreden.

Opvoeding
Gezinnen en kinderen worden omkaderd met voorzieningen die ervoor zorgen
dat ze optimaal kunnen functioneren als gezin.

Voorzieningen voor kinderen


Kinderopvang:
o Er is in Genk een aanbod aan opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar
dat voldoet aan de Vlaamse streefnorm. Uitbreiding wordt bepaald door
bijzondere behoeften en in functie van gebiedsgerichte behoeften.
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In de buitenschoolse opvang wordt werk gemaakt van kwaliteitsverbetering,
draagkrachtverhoging en professionalisering en wordt er bijzondere aandacht
besteed aan de gezinsopvang.
Er wordt ingezet op ‘lange webopvang’ door de versterking van de
samenwerking tussen onderwijs, opvang en vrije tijdsaanbod waardoor er een
gecoördineerd aanbod is aan opvang in de vrije uren na school en op
schoolvrije dagen en vakanties. In dit aanbod worden linken gelegd met
initiatieven op gebied van taal-en talentontwikkeling. Het beleid hieromtrent
wordt afgestemd op maat van de wijksituaties.
Tevens wordt er aandacht besteed aan de creatie van één-lijn kinderopvang,
doorheen de schoolleeftijd van het kind, voor gezinnen met peuters en
schoolgaande kinderen.
Er wordt, omwille van de pedagogische en sociale functies van opvang,
gericht ingezet op het stimuleren van kwetsbare ouders om hun peuters en
kinderen naar de opvang te laten gaan (door bijvoorbeeld het geven van
kinderopvangcheques). Dit zonder afbreuk te doen aan het gegeven dat er
voldoende capaciteit dient te zijn voor mensen die werken, of een
beroepsgerichte opleiding volgen.

Bijzonder aanbod voor kwetsbare kinderen:
o Voor kwetsbare kinderen en jongeren of kinderen en jongeren met specifieke
problemen worden vanuit een preventieve en methodisch onderbouwde
benadering bijzondere initiatieven genomen of ondersteund, zoals:
jeugdwelzijnswerk, straathoekwerk, Villa Basta, Stampmedia, …
o Aanbod voor alle kinderen: zie Talentvolle stad en Belevingsvolle stad.

Opvoedingsondersteuning




De ondersteuning van Campus O³ als netwerkorganisatie met een aanbod gericht op
opvoeden en opgroeien, en dit voor kinderen tot 25 jaar. Ontwikkeling van bijzondere
programma’s die inspelen op opvoedingsproblemen in verschillende situaties zoals:
het gezag van ouders en leerkrachten, groepsdynamica en klassferen in scholen,
initiatieven voor ouders en kinderen samen, …
Ondersteuning van de werking van de Huizen van het Kind als eerste instap voor
kwetsbare ouders naar deelname aan gerichte programma’s.
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FINANCIEEL EVENWICHTIGE STAD
Om de ambities van het nieuwe bestuursakkoord waar te maken en om de
uitdagingen binnen Genk daadkrachtig aan te kunnen pakken is een
verderzetting van een gezond en duurzaam financieel beleid nodig. Alle lokale
besturen kampen met een toenemende spanning tussen een groeiend beleidsen takenpakket met oplopende personeels- en pensioenkosten enerzijds en met
bovenlokale besparings- en hervormingsingrepen die de lokale financiën extra
onder druk zetten anderzijds.


De specifieke context in Genk tijdens de voorbije jaren heeft de
ontvangstenevolutie en -vooruitzichten structureel geraakt, waardoor er een
aantal bijsturingen nodig zijn.
o Er wordt hierbij gekozen voor een brede benadering zowel aan de uitgaven als
aan de ontvangstenzijde en met zowel recurrente als eenmalige effecten.
o Hierbij zullen evenwichtige, breed gedragen en meerjarige haalbare
bijsturingen als krachtlijnen voor het financieel beleid gelden.



Door de schaarste in de beschikbare financiële middelen zal er de komende
jaren verder gewerkt worden in de richting van een slanke en wendbare
groepsorganisatie.
o Deze transitie zal geleidelijk en stap-voor-stap worden uitgevoerd, zal niet
leiden tot naakte ontslagen en zal systematisch kern- en andere taken gaan
evalueren en bijsturen.
o De focus wordt o.m. gelegd op:
 het zoeken naar optimalisaties in de besteding van onze
werkingsmiddelen en in de personeelsinzet;
 het maximaal benutten van synergiemogelijkheden door gerichte
samenwerkingen met andere organisaties;
 op het maximaal benutten van inkomende subsidiebronnen en het
heroriënteren van een aantal uitgaande subsidiestromen;
 het zoeken naar slimme investeringen met terugverdieneffecten en op
zo laag mogelijke financieringskosten, …



Om een stad te besturen zijn er jaarlijks voldoende algemene middelen
nodig om te investeren in een kwalitatieve publieke dienstverlening, in het
ontwikkelen van een slim beleid in diverse domeinen en in het aanleggen en
onderhouden van openbare infrastructuur voor alle inwoners, bedrijven,
instellingen, verenigingen, bezoekers, partnerorganisaties, …
o Om dit betaalbaar te kunnen houden is het garanderen van een evenwichtige
spreiding in de bijdrage van iedereen aan deze algemene middelen een
belangrijk basisprincipe. Dit gaan we aanpakken door:
 het pakket van belasting- en tarievenreglementen te vereenvoudigen;
 een aantal tarieven te indexeren;
 bovenlokale effecten op de lokale inkomsten te neutraliseren waar
nodig;
 het evenwicht tussen de bijdragen van inwoners, bedrijven, bezoekers
te herbekijken, …
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Uitgangspunten bij deze hervormingen zijn het streven naar faire en lage
tarieven in relatie met het stedelijk aanbod en het behoud van het algemeen
aantrekkelijk profiel van de centrumstad Genk in relatie met haar omgeving
op het vlak van belastings- en andere tarieven.

Om de financiële slagkracht bijkomend te versterken ten gunste van
investeringsmogelijkheden van groep Genk in het nieuwe meerjarenplan tot
2025 en om ook de bestaande pensioenreserves te kunnen aanvullen komt
er een meerjarig valorisatieplan op de bestuurstafel.
o Hierbij worden investeringen van de voorbije jaren in diverse stadssites en
projectontwikkelingsgebieden
(bijvoorbeeld
woongebied
C-mine,
verkavelingsprojecten Meiboom, Eendepoel, Minderbroedersite, voormalige
sportzone Winterslag, RUP Richter, …) gefaseerd verzilverd.
o Ook bestaande participaties in andere organisaties worden onder de loep
genomen om op eventuele opportuniteiten te kunnen ingaan.
o Nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden kunnen een oplossing
bieden om financiële hefbomen te activeren ten gunste van het totale
investeringspotentieel.
o In dit plan is er ook ruimte voor nieuwe vormen van financiële slagkracht
waarbij bijvoorbeeld middelen van Genkse burgers of bedrijven als
financieringsbronnen tegen vergoeding ingezet zouden kunnen worden voor
projecten met een maatschappelijke en financiële return.
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