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Genk kan menselijker eerlijker gezonder
Groen Genk wil inzetten op de volgende drie speerpunten
- Menselijker: We maken Genk toe-Genk-elijker. Groen wil zorgen voor veilige
ruimte voor fietsers en voetgangers, oudere mensen, mensen met een
kinderwagen of een rollator, en zeker voor mensen met een beperking.
- Eerlijker: Groen Genk wil de burgers echte inspraak geven en kiest voor een
transparant beleid waarbij burgers gehoord worden vooraleer de beslissingen
genomen zijn.
- Gezonder: Groen Genk wil een duurzaamheidsbeleid voeren rond voeding. Wat
we eten heeft een grote impact op onze gezondheid en ons milieu. Vlees of
geen vlees, korte keten, bio, fairtrade. We zetten in op duurzame en gezonde
voeding voor iedere Genkenaar en binden de strijd aan tegen
voedselverspilling.
Uiteraard hebben we ook over vele andere thema’s die de Genkenaren aanbelangen,
een duidelijk programma. Ze zijn onderverdeeld in vier blokken, aangevuld door
algemene principes waardoor we ons laten leiden.
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Basisprincipes: de groene draad
Groen Genk trekt zoals elke politieke partij naar de kiezer met een verkiezingsprogramma. In zo’n
programma kan je echter nooit alles voorzien wat de komende zes jaar op je af zal komen. Daarom
vinden we het belangrijk om aan de kiezer duidelijk te maken welke de krachtlijnen zijn waarop groene
beslissingen voor Genk gestoeld zijn. Je zal deze lijnen herkennen in ons verkiezingsprogramma. Maar
het zullen ook de lijnen zijn die we volgen wanneer er beslist moet worden over zaken die niet in
programma’s staan.

1 Een faire stad
1 Strategische ontwikkelingsdoelen als referentiekader voor mens en milieu.
Deze werden ontwikkeld vanuit de VN en geven een lokaal beleid mogelijkheden om de gevolgen van
beslissingen in te schatten. Wij willen doorheen ons beleid deze doelen realiseren en toetsen ons
verkiezingsprogramma en onze beslissingen hieraan.
Menselijker: strategische ontwikkelingsdoelen die we hiermee behalen:

Eerlijker: strategische ontwikkelingsdoelen die we hiermee behalen:

Gezonder: strategische ontwikkelingsdoelen die we hiermee behalen

verbinden

We toetsen ons eigen verkiezingsprogramma (en beleid) aan deze doelen. We maken dit visueel door
bij onze voorstellen de icoontjes van de bijhorende doelen te plaatsen.

2 Meer met minder
kwaliteit is voor ons een sleutelwoord. We hebben liever een minder groot gebouw dan een minder
ecologisch gebouw. We hebben liever één goede folder, dan tien slechte die blijven liggen. We
hebben liever die ene iets duurdere pen die je nog kan navullen, dan honderd andere die je om de
haverklap moet weggooien. We hebben liever een chocolade mannetje minder met Sinterklaas als we
weten dat het bio en fairtrade is.
3 Versterken en verbinden.
Genk heeft de afgelopen periode een zeer grote ontwikkeling gekend op diverse sites. Dat is een
goede zaak. We denken echter dat we nu toegekomen zijn aan een fase van verdieping. We moeten
netwerken versterken, manieren van aanpak op elkaar afstemmen en verbinden, mensen die met
hetzelfde domein bezig zijn dit nog meer samen laten doen. We moeten ook infrastructuren
versterken, functies van gebieden en gebouwen verbinden en zo een meerwaarde tot stand brengen.

2 Een transparante stad
4 Meer inhoud en minder show.
Wie een goed verhaal brengt, heeft geen duizend foldertjes nodig om dit in de verf te zetten. Of geen
marketingcampagnes die handen vol geld kosten. Genk is een stad met vele uitdagingen. Ook niet
altijd even makkelijke uitdagingen. Wij zijn ervan overtuigd dat het belangrijker is om de zaken zo
eerlijk mogelijk te benoemen en er oplossingen voor te zoeken, samen met anderen. Genkenaren
maken we fier op onze stad door datgene wat we in onze stad effectief verwezenlijken. En als het een
keer mis loopt, dan leren we daaruit.
5 Transparantie.
We staan voor een open communicatie over de beslissingen die genomen worden en motiveren ook
duidelijk waarom we een keuze maken. Zowel via digitale kanalen als ter plaatse in het stadhuis, moet
de informatie raadpleegbaar zijn. Gemeenteraadsleden krijgen vlotte toegang tot alle documenten die
ten grondslag liggen aan de beslissingen van de stad. Deze worden ook via diverse kanalen aan het
bredere publiek gepresenteerd.
6 Genk in cijfers.
Meten is weten. Hoe beter we onze stad kunnen monitoren, hoe beter we beslissingen kunnen treffen
die efficiënt zijn. Het is dus belangrijk om alle relevante data die beschikbaar zijn zo goed mogelijk te
monitoren en strategisch in te zetten. Ook moderne technologieën worden hiervoor ingezet.

3 Genk door en voor de Genkenaren

7 Autonomie.
Bij het maken van keuzes zullen we steeds inzetten om Genk onafhankelijker te maken. Onafhankelijk
voor onze energiebevoorrading, onafhankelijker voor onze voedselproductie, onafhankelijker ook voor
subsidies van hogerhand of belastinginkomsten van enkele grote spelers.
8 Verantwoordelijkheid.
We staan voor actief burgerschap. Wie het moeilijker heeft, versterken we. Maar we vragen ook aan
de Genkenaren om Genk mee te versterken. Zonder burgers kan een stad geen zorg dragen voor haar
inwoners en haar omgeving. We dagen de Genkenaren uit om mee onze stad vorm te geven. Operatie
mooie plekjes was daar een goed voorbeeld van, maar het gaat net zozeer over de dankjewel aan de
talrijke vrijwilligers in onze stad.
9 Openbare ruimte voor iedereen.
De open ruimte is voor ons een sociale ruimte. Hij moet dienen voor iedereen en gebruikt kunnen
worden door iedereen. Dit geldt voor onze eigen bezittingen als stad, maar ook voor de subsidies die
we uitkeren. We brengen ons patrimonium in kaart. Ruimtes met een openbare functie versterken
we, bezittingen met een louter economische waarde valoriseren we indien nodig, open ruimte sparen
we (betonstop). Een stadsecoloog met de nodige juridische achtergrond focust zich op de invulling
van de openbare ruimte en het ruimtegebruik daarvan. Ook de toegankelijkheid (fysieke én mentale
drempels) van al onze voorzieningen is een voortdurend aandachtspunt.
10 Participatie
zie hiervoor het luik samen-zijn

4 Financiën en patrimonium
Vooraleer we geld gaan uitgeven, lichten we onze richtlijnen voor een gezond financieel beleid voor
onze stad toe.

De voorbije bestuursperiode kregen de grote ondernemingen zeer veel financiële voordelen en
ademruimte. De motorenbelasting werd afgeschaft en herverdeeld over de ondernemingen en de
Genkenaren door de OV te laten stijgen, zowel voor de ondernemingen als de inwoners. Ook wie jobs
creëerde op Genks grondgebied (wat niet hetzelfde is als voor Genkenaren) kreeg steun. Groen Genk
wenst dit beleid niet verder te zetten. De maatschappelijke return naar Genk van al deze kortingen is
volgens ons ondermaats. We zetten in op jobs voor –kwetsbare- Genkenaren (zie daarvoor het luik
tewerkstelling).
De voorbije bestuursperiodes werden grote investeringen gedaan in ons stedelijk patrimonium. Groen
Genk is voorstander van het verder afwerken, versterken en verbinden van wat er nu is, eerder dan nog
meer uitbouw van nieuwe gebouwen. We zetten dus volop in op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Deze regel passen we ook toe bij het toekennen van infrastructuursubsidies aan verenigingen. We
maken een grondige doorlichting van de bestaande infrastructuur en kiezen ook hier voor versterken
en verbinden.
Naast de sociale uitdagingen en de klimaatuitdagingen die we substantieel willen aanpakken (met het
nodige personeel hiervoor), zal ook de vergrijzing (pensioenlasten voor de stad) een uitdaging zijn die
we financieel mee in rekening moeten brengen. Groen wenst geen afbouw te doen van het personeel.
Wel willen we het bestaande organigram bekijken en indien nodig herschikken in functie van de noden
en beleidsdoelstellingen. Wie de klimaatdoelen belangrijker vindt dan toeristische doelen, zal ook in
verhouding meer personeel op dat domein moeten inzetten. Want zij brengen de beweging en maken
het beleid.

1 Valoriseren en beheren van ons patrimonium.
De prijs van industriegrond in Genk is relatief laag. Spelers die op de private markt industriegronden in
Genk aanbieden hanteren hogere prijzen. We willen daarom de marktwaarde van onze gronden door
verschillende onafhankelijke schatters laten schatten en conform die prijs aanpassen. Daarvan willen
we 5 euro per vierkante meter inzetten om duurzame beleidsdoelen te stimuleren. Deze extra pot
wordt gekoppeld aan milieurealisaties met een terugverdieneffect.
We maken ook een evaluatie van bezittingen (gronden en panden). Het aankoop- (en verkoop-)beleid
zetten we uit op basis van strategische doelen. We maken op basis daarvan een prioriteitenlijst op die
ons stuurt bij aan- en verkopen. De betonstop is een van de prioriteiten die we hierbij in rekening
brengen.
2 Belastingen op vermogen en milieudruk.
De inwoners hebben de voorbije periode reeds voldoende bijdragen geleverd aan de belastingen. Een
verhoging van de personenbelasting is voor ons onbespreekbaar. We verhogen de inkomsten uit de
personenbelasting, niet door deze belasting te verhogen, maar door extra jobs voor onze Genkenaren
te creëren. (zie tewerkstelling)
Groen Genk geeft de voorkeur aan een vermogensbelasting (zoals de OV) boven de personenbelasting.
De enige reserves die we daarbij maken is dat het KI niet altijd up to date is en niet steeds
beantwoordt aan het reële vermogen van de bewoners. Naast de OV (ruimtegebruik, zowel van
toepassing op de bewoners als op de ondernemingen) zijn er nog andere mogelijkheden om
inkomsten te genereren op basis van milieudruk door de ondernemingen.
Groen Genk is geen voorstander van belastingen die specifieke doelgroepen viseren, zoals de
belastingen op de nachtwinkels en de kermiskramen. We willen ook belastingen die een duurzaam
beleid bemoeilijken afschaffen of hervormen, zoals bijvoorbeeld de belasting op ontbrekende
parkeerplaatsen (ook wie geen auto heeft en bijgevolg geen garage bouwt, wordt belast).
Sturende belastingen en retributies passen we niet aan naar draagkracht omdat ze anders hun sturend
effect zouden missen. We voeren wel een flankerend beleid naar maatschappelijk kwetsbare groepen
om die mensen beter te ondersteunen (zoals bijvoorbeeld het geven van een gratis rol huisvuilzakken,
het geven van algemene financiële steun en gratis advies, ...).

Groen Genk vindt het logisch dat wie de samenleving of het leefmilieu belast, op haar beurt door de
samenleving wordt belast. Bijvoorbeeld:
-

via een belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk (papierverbruik),

-

via een sturende retributie op afval (verbruik van grondstoffen en afvalverwerking)

-

via een belasting voor de commerciële inname van openbaar domein (ruimtebeslag)

-

een belasting op lichtreclames (lichtvervuiling),

-

een belastingen op private zwembaden (waterverbruik),

-

een sturende belasting op leegstand en verkrotting (ruimtebeslag)

-

alsook belastingen op onbebouwde kavels en tweede verblijven (ruimtebeslag),

-

een pylonenbelasting –reclamezuilen (landschapsvervuiling)

-

en een belasting op energieverbruik en lawaaihinder.

Bepaalde van die belastinginkomsten kunnen sturend ingezet worden voor het beleidsdoel waarvoor
ze geheven worden. Bijvoorbeeld de belasting op leegstaande handelspanden. De inkomsten hieruit
kunnen voorbehouden worden om de handelskernen te versterken.
3 We gaan de impact na van onze belastingdruk op alleenstaanden.
Zij betalen vaak een vast bedrag dat gelijklopend is aan de bijdrage van een gezin. Dit vinden we geen
eerlijke vorm van belastingen. We denken hierbij aan de vaste bijdrage voor afval.
4 Middelen voor kansengroepen vastleggen in het budget
Met de integratie van de toegewezen middelen voor jeugd, cultuur, sport, enzovoort in de algemene
middelen, zou deze sectorfinanciering stoemelings kunnen verminderen. Door de inkanteling van het
OCMW in de gemeente zou dat ook met de welzijnsbudgetten kunnen gebeuren. Groen Genk wil dat
de gemeenteraad haar prioritaire deelbudgetten bepaalt en nadien de budgettering en benutting van
de middelen opvolgt. Dat is perfect mogelijk binnen de methodiek van de beheers- en beleidscyclus
(BBC-methode).
5 Duurzame investeringen en eerlijke handel
Groen Genk wenst een correcte overheid met een uitgavenbeleid volgens de regels van de kunst met
een periodieke markttoetsing van langlopende contracten; een zorgvuldige afweging tussen aankoop
of huur, vormen van samenaankoop,…
In aankoopbestekken wensen we rekening te houden met de kost over de totale levensduur en niet
enkel de aankoopkost. Op die manier wordt het voordeel van duurzamere alternatieven beter
zichtbaar. Groen wil dat kleinere, lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen plaatsen. De
marktbevraging is voor Groen niet enkel een instrument voor het bekomen van de laagste prijs, maar
ook voor het werven van de gepaste kwaliteiten, het behalen van criteria inzake duurzaamheid en
eerlijke handel en het realiseren van een circulaire en korte keten economie. Het opmaken en

beheren van aankoopprocedures, contracten en andere verbintenissen vraagt dan ook de nodige
aandacht en deskundigheid en dus het juiste gekwalificeerde personeel. We zijn ervan overtuigd dat
dit in Genk voorhanden is.
6 Ethisch sparen en beleggen structureel invoeren
Groen wil het vermogen van het lokale bestuur beheren als goede huisvader met een hoog ethisch
besef. Het is niet de rol van een lokale overheid om te beleggen. Desondanks moet een stad of
gemeente soms geldmiddelen plaatsen, meestal korte termijn overschotten en pensioenreserves. Als
ze dit doet, dan kiest ze steeds voor veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen.
De tijd van het buikgevoel of het gemakshalve verderzetten van de bestaande gewoonten is voorbij.
Genk ontwikkelt een actief beleid van maatschappelijk verantwoord middelenbeheer, waarvan een
ethisch financieel beleid deel uitmaakt. Ook de keuzes van banken, makelaars of andere
tussenpersonen verdienen aandacht.
Onze stad laat niet na om dit normenkader ook op te leggen aan haar intercommunales, neven- of
dochterorganisaties, leveranciers, subsidiebegunstigden, enzovoort.
We informeren Genkenaren, verenigingen en bedrijven over haar maatschappelijk verantwoord
middelenbeheer en stelt daardoor een inspirerend voorbeeld.
7 Eenvoud siert
Groen kant zich tegen ingewikkelde structuren of constructies. Als ze te complex zijn voor de eigen
administratie of voor de gemeenteraadsleden die ze moeten kunnen controleren, dan passen
dergelijke constructies niet in het gemeentelijke huishouden. Wij willen een transparante controle op
het AGB, Thor-park en de intercommunales.

5 Werken voor de stad
Groen Genk onderhandelt bij een mogelijke bestuursdeelname niet alleen over de beleidsdoelen,
maar ook over het personeelsorganigram. Beide zijn aan elkaar gekoppeld en het belang dat we
hechten aan bepaalde doelstellingen moet ook zijn vertaling (kunnen) krijgen in het organigram.
Groen Genk is ook voorstander om zoveel als mogelijk over de diensten heen te werken. De SDG’s
(strategische ontwikkelingsdoelen, cfr. de icoontjes) zijn een mogelijkheid om het takenpakket van
personeelsleden die nu op diverse diensten verspreid zitten, te herdenken. (vb. aankoopbeleid =
financiën = duurzaamheid, wonen = energiezuinig wonen = betaalbaar en kwaliteitsvol wonen).
Beleid wordt gemaakt door ambtenaren. Maar het is de politiek die beslist. Soms horen we de klacht
dat de adviezen van de ambtenaren niet au sérieux genomen worden. Groen Genk wil het bestuur de
deontologische code opleggen dat wanneer er wordt ingegaan tegen adviezen hierover ook
gemotiveerd wordt teruggekoppeld naar de diensten.
Genk is ook zelf werkgever. Groen pleit voor een eerlijk en menselijk personeelsbeleid waarbij mensen
maximaal (leer)kansen krijgen, ongeacht afkomst, geslacht en leeftijd.
We voeren een anti-discriminatiebeleid in het eigen personeelsbeleid. We maken een analyse van de
drempels in het aanwervingsbeleid en stellen een actieplan op om deze drempels weg te werken. Via
een engagementsverklaring stippelen we een groeipad uit om een divers personeelsbestand te krijgen
op alle functieniveaus.
o

We kiezen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Ervaring van oudere werknemers wordt
erkend en jongeren krijgen de kans om te groeien in hun job via het systeem van mentorschap.
Maak ruimte voor uitgroeibanen, deeltijds werken, opleidingsmogelijkheden, taalopleidingen etc.

o

We streven naar een tewerkstelling van minstens 2% mensen met een arbeidshandicap binnen de
gemeentelijke diensten (dus bovenop de mensen die via maatwerkbedrijven tewerkgesteld
worden).

o

We stellen een streefcijfer voorop voor het aantal vrouwen in kaderfuncties.

o

We stellen een streefcijfer voorop voor tot het aantal werknemers met een migratieachtergrond

We zorgen voor een actieve ondersteuning, begeleiding en opvolging van werknemers die slachtoffer
worden van discriminatie (leeftijd, gender, seksuele geaardheid, afkomst, handicap). Hiervoor
voorzien we een meldpunt / ombudsman die klachten rapporteert en opvolgt.

We nemen sociale clausules op in gemeentelijke overheidsopdrachten. Op die manier zijn bedrijven die
de opdracht binnenhalen, verplicht om mensen uit kansengroepen aan te werven. Bovendien worden
een aantal normen vooropgesteld met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van het betrokken
personeel. Op dit moment is het voor gemeenten nog moeilijk om hierover sluitende garanties te
krijgen. Er is samenwerking nodig tussen gemeenten om hierin zelf vooruitgang te boeken en om druk
te zetten bij hogere bestuursniveaus. Genk speelt hierin een voortrekkersrol door actief deel te nemen
aan pilootprojecten van VVSG.

We bieden bij de aanwervingen in het kader van studentenjobs geen voorrang aan kinderen van
werknemers, maar geef iedereen een gelijke kans op basis van motivatie en geschiktheid. Op die
manier kunnen vicieuze socio-economische cirkels doorbroken worden.

We maken een analyse van het ziekteverzuim in onze stad en stellen verbeterpunten op om te
voorkomen dat onze werknemers ziek uitvallen.
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Werken voor de stad.

I Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling

1 Zorgvriendelijke wijken
Het startpunt van een duurzaam mobiliteitsbeleid is een sterk ruimtelijk beleid. Kernversterking en het
slim mengen van functies zijn de sleutelwoorden. Als wonen en werken, winkelen, onderwijs en
recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed
bereikbaar zijn (of gemaakt kunnen worden) met stoer vervoer (stappen, trappen, openbaar vervoerd
en ecologisch rijden), dan hebben we vanzelf veel minder (auto)verplaatsingen nodig om mobiel te
zijn.
Genk is op dit vlak een atypische stad. We spreken in dit kader ook van een rasterstad. We hebben
niet één, maar meerdere kernen. We kunnen zo een aantal polen in onze stad identificeren waarrond
we onze stedelijkheid willen versterken: het sportcentrum, Thor, KRC, C-Mine, La Biomista, Bokrijk-De
Maten en het ZOL-Kattevennen en uiteraard ons centrum. We ontwikkelen in Genk zorgvriendelijke
wijken vanuit onze stedelijke attractiepolen.

We stellen een stadsecoloog aan om voor Genk een ruimtelijk duurzaamheidsplan op te stellen.
Dit plan gaat uit van vier niveaus met name het stadscentrum, de attractiepolen, de wijken en de
buurten: het duurzaamheidsplan geeft invulling aan de leefbaarheid van diverse omgevingen in de
stad door op het meest aangewezen niveau de nodige voorzieningen op gebied van speelomgevingen,
publieke ruimte, onderwijs, voorzieningen voor jongeren, ouderen, gezinnen, buurtwinkels, milieu,
samenleven, mobiliteit en bereikbaarheid, groen, …in te plannen. Wijken moeten generatiebestendig
zijn, Genkenaren moeten er jong kunnen zijn, een gezin kunnen uitbouwen, oud kunnen worden.

Zorgvriendelijke wijken zijn wijken die in kaart worden gebracht en gescreend worden op de noden
van de kwetsbaarste bewoners. We maken straten en pleinen die voor iedereen toegankelijk zijn, ook
voor ouderen, mensen met een rolstoel, slechtzienden,… Zwakke plekken werken we weg. We vragen
hiervoor de hulp van onze Genkenaren en maken het bestaande meldpunt waar ze knelpunten in het
openbaar domein kunnen melden gebruiksvriendelijk en bekend. We denken hierbij onder andere
aan een nieuwe doorlichting van het stadsplein, dat soms problemen oplevert voor voetgangers en
fietsers.

Leemtes in het weefsel van de wijken komen zo aan de oppervlakte en worden weggewerkt. Het
concept is ontstaan vanuit de behoefte om senioren langer in hun thuisomgeving te laten wonen. De
zones worden bijvoorbeeld gescreend op de nodige publieke en commerciële infrastructuur en zorg
die er aanwezig is en de bereikbaarheid ervan. Dit kan een weg zijn, maar evenzeer voldoende
zitbanken onderweg zodat ouderen af en toe een rustpauze kunnen nemen. Of ondersteuning om een
woning te verbouwen zodat hij voldoet aan de noden van wie ouder wordt. Dit is de seniorennorm.

Ook voor onze kinderen brengen we de noden in Genk in kaart en versterken we deze verder. Dit is de
kindernorm. Denk hierbij aan de uitbouw van de huizen van het kind (centrum, Genk Noord en GenkZuid) en de buitenschoolse kinderopvang (Genk Noord, Oost, Zuid, West en centrum) die onderwijs en
talentontwikkeling na school centraal stelt. Binnen onze zorgvriendelijke wijken zetten we maximaal in
op kinderen. Naast scholen en kinderopvang brengen we de speelruimtes en de fietswegen voor
kinderen in kaart.

Een speelweefsel is een netwerk dat alle informele en formele (speel)plekken omvat, en de routes die
deze plekken verbinden. Genk werkt verder aan dit “speelweefsel”, een netwerk van formele
kindvoorzieningen (speelterreinen, speelbossen, jeugdlokalen…), informele kindvoorzieningen
(woonstraat, plein, groene ruimte, bibliotheek,…) en verbindingen tussen die voorzieningen.
Een kindlint is een kindvriendelijke route in de wijk die speelplekken, scholen en andere
kinderbestemmingen met elkaar verbindt. We brengen de kindlinten in kaart en zorgen ervoor dat
deze via degelijke en veilige fietsinfrastructuur ontsloten worden.
Bij het versterken van onze stedelijkheid zullen we de kindernorm en de seniorennorm als uitgangspunt
nemen. Wijken die aan deze norm voldoen zijn wijken die ook voor minder kwetsbare groepen de
kwaliteit verhogen. In een zorgvriendelijke wijk brengen we zowel de infrastructuur als de
levenskwaliteit in kaart en vullen we leemtes verder in. Het totaalpakket is een mix van publieke zorg,
commerciële infrastructuur, bereikbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving zoals een park,
speelpleintjes, zitbanken..).

2 STOER VERVOER voor meer stedelijkheid
Groen Genk wil STOER vervoer promoten. STOER staat voor stappen, trappen, openbaar vervoer en
ecologisch rijden.
Het openbaar vervoer en fietsverkeer versterken we rond de attractiepolen die in onze zorgvriendelijke
wijken aanwezig zijn: La Biomista, Thor, Kattevennen, het ZOL, Genk-Centrum, Bokrijk, C-Mine,
LO2020...
Elke pool is een overstappunt op het bus-(of trein-)vervoer. Een overstappunt heeft voldoende
parkeerinfrastructuur en de mogelijkheid om je fiets beveiligd achter te laten. Overstappen betekent
ook dat we zorgen voor goede aansluitingen.
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de polen onderling via openbaar vervoer te
verbinden. Uit de studie van de stadsvlucht blijkt dat Genk te kampen heeft met een gebrek aan
centraliteit. Er is geen link tussen de grote projecten van onze stad. We onderzoeken voor deze
cruciale schakels verbindingen die op korte termijn gelegd kunnen worden, zoals C-Mine verbinden
met het centrum, een link vanuit het centrum tussen het ZOL, het nationaal park en LO 2020.
Vanuit elke pool wordt ook de fietsinfrastructuur naar het centrum en tussen de polen onderling
geoptimaliseerd en gevisualiseerd. Het moet zowel voor automobilisten als voor fietsers in Genk
duidelijk zijn waar fietsers veilig kunnen fietsen.
Genk speelt een actieve rol ten opzichte van de instanties die het openbaar vervoer in onze stad
moeten faciliteren. Dit zijn hierbij onze uitgangspunten:


In de eerste plaats nemen we daarbij een actieve lobbyrol op naar De Lijn en de NMBS bij het
bepleiten van frequent en comfortabel openbaar vervoer. Goede aansluitingen zijn voor ons
een aandachtspunt.



Comfortabel openbaar vervoer betekent ook voldoende bussen voor de schoolgaande jeugd.



We zorgen mee voor comfortabele, voor iedereen toegankelijke haltes. In elke
zorgvriendelijke wijk richten we een knooppunthalte in die meer biedt dan enkel een
opstapplaats voor de bus: mogelijkheid tot beleving, wifi, lockers, ticketverkoop,
eetgelegenheid, beveiligde fietsenstalling, voldoende parkeerinfrastructuur..



We maken de tarieven voor goedkoper voor de Genkenaren via het derdebetalersysteem van
De Lijn. Daarbij neemt Genk als derde partij de kosten volledig of gedeeltelijk voor haar
rekening. Genk heeft enkele initiatieven lopen, maar er zijn ook mogelijkheden om op

bijzondere momenten (vb. op marktdagen waarop je veel volk verwacht) een nulbiljet te
onderhandelen met de Lijn.


Stiptheid is één van de belangrijkste bekommernissen van reizigers. Als wegbeheerder kiest de
stad voor doorstromingsmaatregelen in het voordeel van het openbaar vervoer: bussen in
eigen bedding, verkeerslichtenbeïnvloeding.

Stationsomgeving en de Europalaan als groene as door Genk
De Europalaan is te sterk georiënteerd op gemotoriseerd verkeer om uitnodigend te zijn voor fietsers
en voetgangers. Het centrale deel van de Europalaan heeft een negatieve impact op de luchtkwaliteit
en geluidsoverlast. Terwijl hier toch zeer veel mensen wonen. In de groene randen krijgt een snelle
doorstroming van de wagens voorgang op een kwalitatieve beleving van het groen. Dit kan anders.
Recent studiewerk heeft aangetoond dat een ondertunneling niet de beste optie is voor de
Europalaan. Er moet wel sterk ingezet worden op het mens- en milieuvriendelijker maken van deze
doorgangswerk doorheen het centrum. De Europalaan moet een groene dreef worden doorheen ons
centrum. We beperken het doorgaand autoverkeer door het aantal verkeersstroken voor auto’s te
herleiden tot twee. De ruimte die zo vrijkomt is voor mens en natuur.


We verbinden de twee overkanten van het centrum langs de Europalaan op zoveel mogelijk
plaatsen. Een concreet voorstel daarbij is om het park van de Lourdeskapelberg door te
trekken naar de Fruitmarkt. De Vlaamse bouwmeester gaf ons hiervoor reeds de nodige
inspiratie: de ondergrondse doorsteek kan worden omgevormd tot een tunnelbar. Deze mondt
uit in een farm house op de Fruitmarkt, waar we aan lokale voedselproductie kunnen doen.



We verbinden ook de uiterste punten van de Europaan met elkaar. We trekken het groen van
de periferie in het centrum en maken van deze twee invalsassen twee groene invalspoorten
voor ons centrum. Hoewel Genk een groene stad is, komt dit momenteel zeer weinig tot
uiting in ons centrum. Naast het verder vergroenen van het centrum zelf, maken we ook werk
van de toegangswegen. We laten het groen van de Molenvijver en de Dorpsbeekvallei tot zijn
recht komen in het straatbeeld van de Europalaan en bouwen aan de andere kant de
Stiemerbeekvallei als groene toegangspoort tot Genk centrum verder uit.



Dit betekent dat in deze zone de natuurlijke ontwikkeling en integratie van de beekvallei in het
stedelijk weefsel voor ons voorrang heeft op andere stedelijke ontwikkelingen die deze ruimte
willen dichtbouwen. Dit betekent ook dat de fietser een volwaardige plek krijgt bij het
binnenkomen van Genk via deze assen. Dit betekent ook dat we deze zone autoluw maken en
doorgaand verkeer beperken door het aantal stroken voor autoverkeer te herleiden tot twee.

3 Straten op mensenmaat
Groen wil de auto in het straatbeeld terugdringen. Niet door hem te bannen, maar door Genkenaren te
laten ervaren wat het is om even zonder (of met minder) auto je omgeving te beleven. We laten
bewoners experimenteren met diverse straatconcepten en indien nodig richten we deze permanent in.
Speelstraten zijn al langer vertrouwd in ons straatbeeld. De voorbije jaren doken er ook andere
interessante experimenten op waarmee in Genk aan de slag willen. Leefstraten zijn straten die tijdelijk
(bijvoorbeeld gedurende één of enkele maanden) autovrij of autoluw gemaakt worden, om zo ruimte
te maken voor groen, ontmoeting en samenleven. Schoolstraten zijn volledig verkeersvrij bij het begin
en het einde van de schooldag. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan
(eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken.

Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden.
We bepalen veilige fietsroutes tussen diverse locaties, maken deze zichtbaar in het straatbeeld en
werken de knelpunten op deze routes weg.
We voorzien voldoende kwalitatieve fietsstallingen op goede locaties
Elk kind in Genk heeft recht op een fiets. We organiseren hiervoor een deelsysteem waar iedere
Genkenaar aan kan deelnemen.
We rollen de fietsbieb uit over heel Genk. Dit is een project dat kinderfietsen doorgeeft en verhuurt in
plaats van verkoopt.
Ook het stadspersoneel proberen we te overtuigen van de fiets als alternatief voor de wagen.
Elektrische dienstfietsen vervangen de dienstwagen in het wagenpark van de stad. We voeren een
stimuleringsbeleid voor werknemers die binnen een zone van vijf kilometer van het stadhuis wonen en
nog steeds niet overtuigd zijn van de fiets. Samenaankoop van elektrische fietsen met de Genkse
bewoners kan een voorbeeld hiervan zijn.
We voeren de autoluwe zondag in.
Vrachtverkeer hoort niet thuis in de woonomgeving. In het centrum werken we samen met (projecten
zoals) Citydepot NV. Goederen worden op bestemming gebracht via kleinere
(elektrische)bestelwagens of cargofietsen.
We stimuleren de fiets door het Genker fietskwartiertje te introduceren. We proberen de Genkenaar
te overtuigen om elke afstand die binnen het kwartier befietsbaar is, met de fiets af te leggen.
We houden rekening met de 30-50-70-regel bij de aanleg van weginfrastructuur in Genk. We zijn voor
gescheiden fietspaden langs grote verbindingswegen.

4 Genk, van autostad naar mensenstad
Genk heeft een cultuur van auto’s. Er heeft zich in Genk een modernistische auto-cultuur ontwikkeld,
met een hoge graad van individueel autobezit en -gebruik, een extensief wegennetwerk en een
overvloed aan auto-gerelateerde infrastructuur. Deze cultuur bouw je niet van de ene dag op de
andere om. Maar we hebben wel de ambitie om in deze cultuur dwingend in te grijpen, zonder aan
het comfort van de Genkenaren te raken.


We moedigen een minder vervuilende elektrische mobiliteit aan door hernieuwbare energie
op te wekken in het centrum en onze stedelijke attractiepolen.



We voeren een actief beleid rond autodelen op plaatsen met een dichte woonconcentratie:
cités, appartementsgebouwen.



We geven de elektrische fiets een volwaardige plek als alternatief voor de auto.



We maken de plek van de andere weggebruikers zichtbaar in het straatbeeld.

5 Parkeerbeleid = bereikbaarheid
Duurzaam parkeerbeleid vormt het sluitstuk van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Publieke ruimte is te
schaars om zomaar aan de auto op te offeren.
Bezoekers
Een slim betalend parkeerbeleid helpt de schaarste in centra beheren. Dat gratis parkeren of
overvloedige parkeercapaciteit nodig is voor de detailhandel, blijkt niet op te gaan. Parkeren is een
weerstandsfactor, geen attractiefactor die kopers lokt naar een handelskern. Park and rides die via
shuttles en/of deelfietsen met het centrum verbonden zijn, kunnen een alternatief bieden voor
langparkeerders. We vangen het autoverkeer overdag tijdens de werk- en winkeluren zo veel mogelijk
aan de rand op. Wie met kleine kinderen komt winkelen en bijvoorbeeld de fiets gebruikt, kan een
buggy lenen in het stadhuis. Overdag zetten we op het maaiveld in onze stadskern in op een lage
parkeernorm (parkeren van korte duur aan een duur tarief zodra je langer dan een half uur parkeren
wil). Daartegenover werken we een gedifferentieerd aanbod uit van plaatsen voor zorgverleners,
gehandicapten en oudere mensen die minder goed te been zijn zodat ons centrum toegankelijk blijft
voor iedere bezoeker (cfr. de interventiekaart die UNIZO voorstelt).

Bewoners en fietsers
Groen geeft voorrang aan bewoners en fietsers. Uit studies van het parkeerbeleid van steden blijkt dat
het invoeren van bewonersparkeren ook positieve effecten heeft op het stimuleren van de fietser. We
pleiten hierbij niet voor een gratis parkeerbeleid overdag, maar wel voor een degelijk geclusterd
aanbod aan een redelijke prijs. Een van de knelpunten uit de parkeerstudie rond bewonersparkeren
was dat verafgelegen parkeerplaatsen niet erg vrouwvriendelijk zijn. We zorgen dus ook voor te
verhuren staanplaatsen voor vrouwelijke bewoners in meer centraal gelegen delen van het centrum.
Voor de bewoners van het centrum die geen staanplaats wensen te huren, werken we een
registratiesysteem uit dat hen recht geeft op een uur gratis parkeren zodat ze vlot voor en na het
werk, of tijdens het laden en het lossen hun woning kunnen bereiken. We evalueren ook de
parkeermogelijkheden voor bewoners in de blauwe zone.
Wie de auto aan de kant wil zetten voor de fiets en geen stalling heeft, moet ook kunnen rekenen op
een fietsstalling /fietskluis die hij kan huren. Of een aanbod van wagens die hij kan huren, zoals
cambio. Wie een garage huurt en deze niet kan bereiken wegens manifestaties, moet een alternatief
geboden worden voor dat moment.
Ondergrondse parkeergarages voor bezoekers zijn geen toekomstgerichte keuze. Ze trekken auto's
aan tot in het hart van stad of gemeente en kosten veel geld. Bovendien is het moeilijk er in de
toekomst een nieuwe bestemming aan te geven. We richten bestaande ondergrondse parkeergarages
in eerste instantie meer op bewonersparkeren en gebruiken ze om bovengronds de parkeerdruk te
verminderen en publieke ruimte vrij te maken voor andere functies dan parkeren.
Waar mogelijk zetten we in op gedeeld parkeergebruik zodat de aangelegde parkeerplaatsen optimaal
benut worden, zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts, zowel door bezoekers als door bewoners. We
ondersteunen dialoog en verbinding, waarbij buurtbewoners maar b.v. ook ondernemers elkaar
kunnen vinden om parkeerruimte efficiënter te gebruiken en zo de parkeerdruk te verminderen.
Onder andere via initiatieven als Share My Park kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden
afgestemd.
Momenteel legt een bouwvergunning enkel een norm op voor autostaanplaatsen. De belangrijkste
parkeernorm is echter de fietsnorm: een verplichting om bij nieuwbouw ook in meergezinswoningen
goede stalplaatsen voor fietsen te voorzien, maakt de fiets de meest evidente keuze. Een goed
parkeerbeleid is ook fietsparkeerbeleid.

6 Verkeersveiligheid
Een mobiliteitsbeleid dat inzet op leefkwaliteit en dat de zachte weggebruiker centraal plaatst, staat
garant voor een grote verkeersveiligheid. De lokale overheid kan extra inzetten op verkeersveiligheid:

We voeren een consequent handhavingsbeleid. We maken van verkeersveiligheid een prioriteit in het
veiligheidsplan van de politiezone. Overdreven snelheid is een van de meest gehoorde klachten in de
wijken. We zetten hier in op nultolerantie. Verkeersregels worden gehandhaafd. Dat kan door
overtredingen te bestraffen, maar ook door te sensibiliseren, overtreders te ontmoedigen en
verantwoord rijgedrag te stimuleren. Dit is een domein waar bij uitstek de geïntegreerde
samenwerking tussen bestuur, politie en justitie haar vruchten moet afwerpen.
Genk legt haar prioriteiten vast, met daarbij controles nodig op snelheid, foutparkeren, alcohol en
roesmiddelen achter het stuur en zwaar vervoer in stadskernen. Het is de taak van elke politieinspecteur om op te treden wanneer deze overtredingen worden begaan. Een combi van de
interventiepolitie die patrouilleert en niet onderweg is naar een dringende oproep, verbaliseert
wanneer verkeersinbreuken worden vastgesteld. Dit laten we niet enkel over aan politiemensen die
specifiek verkeershandhaving tot hun taak hebben.

We organiseren een jaarlijkse fietstocht voor de gemeenteraadsleden, burgemeester en schepenen.

We voeren een actief sensibiliseringsbeleid naar schoolkinderen en senioren. Extra aandacht wordt
hierbij besteed aan elektrisch fietsen.

We werken knelpunten in de verkeersinfrastructuur weg en zorgen voor veilige en visueel zichtbare
fietsverbindingen.

We besteden de nodige aandacht aan de zwakke weggebruikers bij wegenwerken.

II Handelskernversterking
De Vennestraat is een geslaagd voorbeeld van hoe je een handelskern opnieuw leven kan inbrengen.
Als we kijken naar de succesfactoren, dan vallen een paar zaken open: hier valt iets te beleven. Hier
krijgt de handelskern ook een eigen identiteit. Wij denken dat de stad op dit vlak samen met de
handelaars en partners zoals UNIZO een coördinerende rol kan vervullen om hen te verbinden en te
versterken.
Daarnaast is er het verhaal van de auto. Deze ontsiert in Genk nog steeds het straatbeeld van onze
handelskernen en weegt op de gezelligheid. Wij pleiten ervoor om op het vlak van mobiliteit niet meer
te denken vanuit individueel autobezit, maar vanuit bereikbaarheid. Vlot bij je handelskern geraken is
een service die er gewoon bijhoort.
De lokale handelskernen hebben bovendien hun rol te spelen in de verdere versterking van onze
zorgvriendelijke wijken. Om deze lokale commerciële basisbehoeften in kaart te brengen, starten we
een proefproject waarbij we de bewoners (op niveau van de zorgvriendelijke wijk) bevragen. Dit kan
leiden tot meer commerciële invullingen, maar evenzeer tot het oprichten van een lokale sociale
kruidenier.

1 Het ‘kleine’ beleven
De leukste winkels zijn diegene waar je ook iets kan doen. Een chocolatier die niet alleen de chocolade
verkoopt, maar waarbij je ’s avonds ook nog een workshop chocolade maken kan volgen, bijvoorbeeld.
De boekhandel die een lezing organiseert, het restaurant dat zijn eigen groenten teelt. De
permanente marktkraam met plukverse groenten en fruit…
In Genk hoor je vaak de klacht: hier valt niets te beleven. Wij denken dat de Genkse winkels mee een
steentje kunnen bijdragen aan het ‘kleine’ beleven vanuit hun eigen handelspand. We geloven dat dit
aspect van het ‘shoppen van de toekomst’ voor Genk minstens zo belangrijk is als het verlengen van
het forum van de Genkse winkels via het online gebeuren. We vinden dat de huidige budgetten voor
toerisme en economie omgebogen mogen worden ten voordele van handelaars die zelf beweging en
beleving organiseren in onze stad. We stimuleren hierbij voornamelijk collectieve initiatieven, zoals
café Camacho indertijd. Stadsfabriekjes mogen een permanente plaats krijgen in ons centrum en
moeten we zoveel mogelijk verankeren.

2 Identiteit
Beleving komt het best tot zijn recht indien we elke handelskern (of bepaalde zones binnen een
handelskern) kunnen koppelen aan een duidelijke identiteit waaraan beleving gekoppeld is.
Vergroenen van het centrum en de handelskernen
Groen Genk gaat voor een totale make-over van het centrum. De open leefmilieuraad bracht de
voorbije jaren zeer veel mogelijkheden in kaart om Genk centrum te vergroenen. Deze ideeën rollen
we nu uit, zodat Genk centrum groen wordt. Ook in de andere handelskernen is meer groen nodig.
Genk, eetbare stad
Voor het centrum (maar ook daarbuiten) zet Groen Genk in op de eetbare stad. Stadslandbouw wordt
steeds vaker genoemd als een goede manier om lokaal en duurzaam in ons voedsel te voorzien en
zelfs als potentiële oplossing voor de grote leegstand in kantoren in combinatie met nieuwe LEDtechnieken. We voorzien in Genk voldoende ruimtes waar we ons eigen voedsel telen en in de horeca
inzetten of aan de bewoners vermarkten via voedselabonnementen. Fungimama is een mooi Genks
voorbeeld van een kleinschalig project dat paddenstoelen kweekt op koffiedras. Het ene is voor de
horeca afval, het andere is een smaakvol product. Een meer gewaagd experiment zou zijn om
shopping twee om te vormen tot een foodhall. Een permanente markthal met dagvers en plukvers
lokaal geteeld voedsel zou ons centrum opnieuw een boost kunnen geven. Onze eigen
voedselproductie terug in eigen handen nemen biedt ook kansen voor laaggeschoolde jobs. Het is voor
ons dus meer dan een louter commercieel vermarkten van ons centrum en onze stad. Het concept kan
ook verder doorgetrokken worden naar de straten en de pleinen, de bloembakken, de gevels en de
perkjes. De ontharding en vergroening van onze stedelijke plattegrond zorgen voor een gezonder en
aangenamer klimaat in de stad. Ze lossen de problemen met de waterhuishouding mee op en creëren
extra ontmoetingsruimte voor de centrumbewoners. Een eerste geslaagd experiment in deze richting
is het omvormen van de binnenplaats aan het stadhuis. We zetten niet alleen in op lokale
voedselproductie, maar investeren tegelijk ook in de promotie van duurzame voeding op de kaart en
gaan de strijd aan tegen voedselverspilling. We denken hierbij aan het verder promoten van het
restorestje dat er dankzij Groen in de Genkse restaurants kwam. Zo draagt dit imago van eetbare stad
niet alleen bij tot de commerciële maar ook sociale en ecologische taakstellingen van onze stad.
Tweedehands, tweede kans
Een tweede inspiratiebron voor identiteit kunnen we enten op onze zomerse rommelmarkten. Deze
identiteit lokt veel volk naar Genk en kan een permanente en duurzame verankering krijgen.

Bovendien kunnen we zo ook Genkenaren bereiken voor wie funshoppen soms net een brug te ver is.
Of die niet willen passen in het zuiver commerciële circuit.
Sommige zaken zijn niet versleten, maar passen niet (meer) in je levenspatroon. Kinderkleding,
kinderspeelgoed, fietsen, een foute koop.. Wij willen deze (betere) spullen uit hun kot lokken en
aanbieden aan de Genkenaar. Online, maar ook door ze tentoon te stellen in een heuse tweedehands
stadswinkel ondersteund vanuit de stad, maar gerund door vrijwilligers. Natuurpunt experimenteerde
in Genk gedurende een week reeds met de empty shop. Wij dagen de kringloopwinkel uit om een
gelijkaardig concept uit te rollen in Genk. Dit gekoppeld aan een project dat ook instaat voor de
herstellingen. Wij plaatsen dit idee voor onze stad bewust onder het luik van de
handelskernversterking omdat we menen dat dergelijke winkels een volwaardige plek in het
winkelbeeld verdienen.

3 Persoonlijk contact
Zuinig omspringen met dure m² levert een belangrijke bijdrage aan de winstgevendheid van een
onderneming. Dankzij nieuwe technologieën kan de ondernemer in de toekomst zijn assortiment
uitbreiden op extra virtuele m². Of een deel van zijn oppervlakte anders gaan gebruiken. Denk in dit
laatste geval maar aan een fietswinkel waarvoor het niet meer noodzakelijk is om verschillende types
van fietsen in voorraad te hebben. De ondernemer kan de klant immers ondersteunen om zijn nieuwe
fiets zelf samen te stellen via een touchscreen en het resultaat op het scherm te bekijken. De ruimte
die vrijkomt kan hij bijvoorbeeld gebruiken om leden van fietsclubs uit te nodigen om het persoonlijk
contact met zijn klanten op een andere manier te onderhouden.

Groen Genk wil de band tussen de Genkenaar en de lokale handelaar versterken.


We promoten de lokale handelaars en de nabije economie bijvoorbeeld door deelname aan de
‘Zo Dichtblij’ campagne van Bond Beter Leefmilieu. De consument wordt zo gestimuleerd om
op een duurzame manier inkopen te doen



Een lokaal alternatief muntsysteem stimuleert de lokale handel want houdt de
geldbestedingen binnen de eigen economie. Bovendien kunnen diensten die normaal gezien
economisch niet gewaardeerd worden, worden beloond met de lokale munt, zoals
vrijwilligerswerk. Bestaande projecten die werden opgestart willen we evalueren en
verbeteren.

4 De klant kan altijd en overal shoppen in Genk
Naast het persoonlijke contact, is flexibiliteit ook een kenmerk van de hedendaagse klant. Voor
sommigen gaat het gemak van online shoppen voor op persoonlijke service. Ook deze klant moeten
we in Genk kunnen bedienen. Dit met aandacht voor mens en milieu.
Groen Genk wil onderzoeken hoe we op een milieuvriendelijke manier de Genkse winkelketens online
24 uur op 24 uur beschikbaar kunnen maken. Tegelijk moet deze permanente beschikbaarheid voor
de handelaars commercieel leefbaar blijven en voor het milieu ecologisch draagbaar. Groen wil
daarom nagaan op welke manier we samen met de handelaars de Genkse winkelruimte virtueel in
plaats en tijd kunnen verruimen. Een mogelijkheid hierbij is om langs een centrale toegangsweg in
Genk een depot in te richten waar bestelde goederen afgehaald kunnen worden in kluisjes. Voor het
transport van deze goederen naar het depot wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van fietskoeriers.
E-commerce


Genk kan e-commerce, thuislevering en fietskoeriers op een duurzame manier inzetten als
ondersteuningstool voor de lokale handelaars. We investeren aan de rand van ons centrum in
goed ontsloten korte keten- en distributiehubs.

5 Milieuvriendelijke bereikbaarheid
De uitdaging voor Genk zal zijn hoe we vlotte bereikbaarheid van het centrum combineren met
minder auto’s in het centrum en in de handelskernen. Naast de milieuwinst wijst onderzoek ook uit dat
de auto terugdringen de gezelligheid verhoogt en het shoppen bevordert. Als we hier het verschil willen
maken, moeten we moeten we stoppen met het maskeren van schoonheidsfoutjes en durven
nadenken over een totale make-over. We beseffen dat we dit niet van vandaag op morgen kunnen
realiseren, maar we willen wel graag de neuzen in een andere richting bewegen.
Om de auto terug te dringen moeten we in de eerste plaats mikken op de Genkenaar die binnen een
straal van vijf kilometer woont en bereid is om op de fiets te stappen. Dit impliceert een duidelijk
herkenbare fietsinfrastructuur, gaande van visueel herkenbare fietspaden tot veilige
oversteekplaatsen en beveiligde stallingen om je fiets achter te laten. Elke auto minder is ruimte
gewonnen.

6 Leegstandsbijdrage
We zijn voorstander van het heffen van een leegstandsbijdrage op lege handelspanden die
substantieel is van omvang en progressief oploopt als een gebouw langer leegstaat. We willen deze
bijdrage niet heffen om de stadskas te spijzen, maar wel om deze volledig te herinvesteren in projecten
die het centrum nieuw leven inblazen en aantrekkelijk maken. We gaan dus voor een
stimuleringsbeleid gekoppeld aan een belasting. Zo’n stimuleringsbeleid kan bestaan uit het actief
zoeken naar partners voor de invulling van leegstaande panden. Genk kan ook zelf de ontwikkeling in
handen nemen van bepaalde strategische projecten, zoals ons centrum. Een toeristenbijdrage dient
op dezelfde manier terug te keren naar de uitbaters van infrastructuur voor toeristen.


We stimuleren de detailhandel verder met slimme premies voor kernversterking binnen
afgebakende kernen. Het kan bijvoorbeeld gaan over verfraaiingswerken die de leefbaarheid
en aantrekkelijkheid in handelsgebieden verhogen. We zorgen voor gerichte premies die
voldoende hoog zijn om versnippering van de middelen tegen te gaan. Ook de premie om
panden samen te voegen kan de leegstand verder terugdringen.



We gaan creatief om met functies van leegstaande winkels en panden, door bijvoorbeeld
eigenaars te stimuleren om:
o

panden open te stellen als pop-up of co-working ruimte voor starters, zelfstandige en
thuiswerkers.

o

er een (tijdelijke) sociale/gemeenschappelijke functie aan te geven.

o

hun vitrine ter beschikking stellen van kunstenaars of met een (historische) foto af te
plakken.

III Wonen, wijken & publieke ruimte
Genk heeft een grote troef ten opzichte van andere steden: We wonen in het groen. Dit willen we zo
behouden. Dit groene weefsel moet voor de Genkenaren ook een meerwaarde zijn. We willen de
bewoners graag betrekken bij het groen in hun buurt en hen mee verantwoordelijk maken.
Er zijn op het vlak van het behoud van het groene karakter van onze wijken een aantal uitdagingen die
we met onze bewoners moeten aangaan.

1 Wonen in het groen
Wij willen dat iedere Genkenaar op vierhonderd meter van zijn woning kan zitten, wandelen en spelen
in het groen.
We verenigen bewoners rond deze plekjes en dagen hen uit om er zoveel als mogelijk ‘mooie plekjes’
van te maken.
We sluiten onze woonbuurten via een groene verbindingen aan op de blauwgroene ader van de
Stiemerbeekvallei. Dit Genkse natuurreservaat biedt vele mogelijkheden om de Genkenaren rond
natuurbeleving te verbinden.
We vergroenen gebouwen met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling en buffering.
We maken het héél gemakkelijk om geveltuinen aan te leggen.
We schrijven een wedstrijd uit om de voortuinen duurzaam te vergroenen.

2 Bomen en laanbomen
Wij willen dat onze stad maximaal gaat voor het behoud van onze bomen in de woonwijken.
Laanbomen vervangen we planmatig en enkel met een onderbouwde visie.
We laten Genkenaren een boom of een perkje voor hun deur adopteren.
We stellen een boommakelaar aan die Genkenaren de voordelen van de bomen leert kennen.
We gaan op zoek naar oplossingen om gekapte bomen zoveel mogelijk op Genks grondgebied te
compenseren.

3 Een veranderende bevolking en woonbehoefte
De woonnood verandert doordat de gezinssamenstelling verandert: er zijn steeds meer
alleenstaanden, er zijn ook steeds meer oudere mensen. Momenteel is de groep 60-plussers groter
dan de groep jongeren onder de twintig. We creëren jaarlijks in Genk nog steeds veel meer
woongelegenheid dan dat de Genkse bevolking aangroeit.
Er zal dus verder onderzocht moeten worden op welke manier dit nieuwe aanbod een bestaande vraag
beantwoordt, dit in het kader van de betonstop.
Ook zonder woonuitbreidingsgebieden aan te snijden is er nog meer dan genoeg ruimte om aan
huidige en toekomstige woonnoden te voldoen.
We faciliteren de inbreidingsmogelijkheden door onze bouwvoorschriften bij te sturen.

4 Stadsvlucht
Jonge meer kapitaalkrachtige twintigers verlaten onze stad ten voordele van onze buurgemeenten.
We moeten Genk daarom aantrekkelijk én betaalbaar houden.
We verhogen de aantrekkingskracht van bestaande wijken die nu een “negatief” imago hebben. Dit
doen we door de kwaliteit van de woningen te verhogen en buurtgroen te versterken. We werken
een energiepact-renovatieplan uit voor onze Genkse wijken.
We zoeken naar alternatieve oplossingen zoals erfpachtconstructies, cohousing en kleine
starterswoningen. We ontwikkelen dergelijke starterswoningen in het kader van wijkrenovatie. We
richten een rollend woningfonds op. Met dat fonds kopen we verwaarloosde of verouderde panden
aan, renoveren deze of vervangen ze door nieuwbouw. De grond blijft eigendom van Genk, de
vernieuwde woningen worden via een systeem van erfpacht of recht van opstal verkocht tegen
marktconforme prijzen.
Op deze manier vergroten we het aanbod aan kwaliteitsvolle betaalbare woningen en brengen we
nieuw leven in buurten met een verouderd imago.

5 Sociaal wonen
Naast het sociaal woonbeleid van Nieuw Dak dat we minimaal behouden in relatieve cijfers (13
procent ten opzichte van de private huurmarkt) zetten we in op het aansturen van spelers op de
private woonmarkt.
We richten een woonkwaliteitscel op die grote woonprojecten integraal beoordeelt en advies geeft
aan het college.
We schakelen een energiewerker in die langsgaat bij huurders met hoge energierekeningen met de
bedoeling hen (en de eigenaars van de huurwoning) te overtuigen om te renoveren. Bereidwillige
eigenaars worden ondersteund door projecten zoals dat van STEBO.
We begeleiden gezinnen om hun energiefactuur te doen dalen, bijvoorbeeld door de leasing van
energiezuinige toestellen als alternatief voor dure energieslokoppen zoals elektrische
verwarmingstoestellen.
We versterken de kwaliteit van de private huurmarkt door subsidies te voorzien voor verhuurderhuiseigenaars en/of bewoner-huurders. We werken met duidelijke regels en voorkomen zo dat de
huurprijs na de werken disproportioneel toeneemt.
We vergroten het aanbod via het sociaal verhuurkantoor.
We ondersteunen kwetsbare groepen bij de zoektocht naar een geschikte woning. Dit kan via een
systeem van vrijwillige woonbuddy's, die professioneel ondersteund worden. Of via projecten zoals
Housing first.
We binden de strijd aan met discriminatie op de woningmarkt en werken met praktijktests.

We voeren een beleid om zestigplussers zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te
laten wonen. Genkenaren worden steeds ouder. Hadden we vroeger een zeer jonge bevolking, dan is
vandaag het aandeel van de zestigplussers groter dan dat van de jongeren (-20). Dit betekent dat ook
de woonbehoeften veranderen. Groen Genk wil mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen
laten wonen. Tegelijk moeten we ook de strijd aanbinden tegen de vereenzaming. Steeds meer
senioren vinden in gemeenschappelijk wonen een alternatief voor een rusthuis of voor het alleen
wonen wanneer de kinderen uit huis zijn of wanneer zij alleenstaand zijn. Vormen van co-housing met
dienstverlening bieden een goed alternatief voor de grote rusthuizen. Daarom stellen we voor dat
Genk het charter samenhuizen ondertekent en dat we ons engagement laten blijken door
samenhuizen in onze gemeente te bevorderen.
Groen Genk wil de zorg voor onze ouderen zoveel mogelijk in eigen regie houden. We willen
voorkomen dat onze ouderenzorg aangestuurd wordt door een winstmodel. Groen Genk wil de
betaalbaarheid van de zorgcentra (voor de overheid en voor de bewoners) garanderen, zonder daarbij

aan de kwaliteit te raken. De kwaliteit wordt gegarandeerd door de hogere personeelsbezetting (140
%) en een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking.

6 Energiezuinigheid & Woonkwaliteit
Onze woningen behoren tot de slechtst geïsoleerde, meest energieverslindende in Europa. Private
huurwoningen zijn gemiddeld in slechtere staat dan eigenaarswoningen. Naast sociale woningen ook
de private huurmarkt versterken, is een belangrijke uitdaging. Hoe pakken we dit aan in Genk?


We richten een rollend woningfonds op. Met het fonds kopen we verwaarloosde panden aan,
renoveren die of vervangen ze door een nieuwbouw. De grond blijft eigendom van Genk, de
vernieuwde woningen worden via een systeem van erfpacht of recht van opstal aan
marktconforme prijzen verkocht aan particulieren.



We evalueren ons subsidiereglement voor energiezuinige maatregelen en kiezen gericht voor
enkele premies die voldoende hoog zijn. De hoofdfocus blijft voor ons op het verder
energiezuinig maken van het bestaande woonaanbod. Op die manier vermijden we
versnippering van de middelen. We zorgen er via een activerend beleid (denk aan de
ondersteuning via Stebo) voor dat de premies terecht komen bij de doelgroepen die ze echt
nodig hebben.



We bieden informatie op maat aan via één centraal loket, dat ook online raadpleegbaar is. We
richten een uniek woon-, water-, en energieloket op dat alle vragen in verband met
woonkwaliteit, premies en sociale rechten moet kunnen beantwoorden. Burgers en
verenigingen kunnen er ook terecht voor kosteloos eerstelijns energie-advies bij renovatie- en
nieuwbouwprojecten, energie-audits, goedkope leningen voor
energiebesparingsinvesteringen,...



We versterken ons 'ontzorgingsbeleid' door nog meer advies en intensieve begeleiding op
maat te geven aan inwoners die willen renoveren maar niet weten hoe er aan te beginnen.



We stimuleren collectief renoveren, we duiden zelf op basis van onze warmtekaart prioritair te
renoveren wijken of appartementsblokken aan. We gaan hierbij voor ambitieuze en grondige
renovaties.



Nieuwe wijken moeten bij voorbaat duurzame wijken zijn. We nemen extra
duurzaamheidscriteria mee op in de bouwvoorschriften.



We evalueren bestaande bouwvoorschriften en maken hen meer milieuvriendelijk.



We maken actief gebruik van onze thermografische kaart van de gemeente en koppelen deze
aan een verdere bekendmaking, begeleiding, een subsidiereglement en een groepsaankoop
voor duurzame isolatiematerialen.

7 Het ruimtelijk rendement in de wijk verhogen
In wijken is er heel wat infrastructuur aanwezig. Vaak ligt deze naast elkaar en wordt ze onderbenut
omdat enkel ingezet wordt voor de eigen noden. We maken daarom ook een ruimtelijke kaart van
elke (zorg)wijk en zetten in op het verbinden en versterken van wat er reeds aanwezig is.
We zorgen voor verweving van functies
We zetten in op combineren en delen op basis van duidelijke afspraken
We creëren meer publieke ruimte, bijvoorbeeld door pleinen die nu louter parkeerplaatsen zijn te
recupereren op de auto. Of door met eigenaars van onbebouwde percelen afspraken te maken over
een mogelijke tijdelijke invulling ervan. Zo kunnen we zwakke schakels in onze beleving van een buurt
opwaarderen. We maken duidelijk aan al onze bewoners dat publieke ruimte ook effectief publieke
ruimte is. Deze kan niet ingeperkt worden of gedomineerd door enkelen (vandalisme, overlast, het
oneigenlijk gebruiken van de openbare ruimte door individuen, dealen op straat,..). Via goed
onderhouden en goed ingerichte publieke ruimte kunnen we de sociale controle in wijken versterken en
asociaal gedrag ontraden.
We houden bij (her)aanleg van publieke ruimte rekening met een set aan kwaliteitscriteria. Deze
criteria worden steeds toegelicht bij het onderdeel mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling. We
vertrekken steeds vanuit onze kindnorm en seniorennorm.
Kwalitatieve publieke ruimte biedt comfort aan de gebruikers:
-

wandelcomfort,

-

verblijfscomfort,

-

openbaar groen

-

ontspanningsruimte,

-

voldoende rustpunten,

-

zitplaatsen en toiletten,

-

zichtkwaliteit,

-

geen geluidsoverlast.

We zetten in op het versterken van de belevingswaarde van de publieke ruimte door artistieke,
milieuvriendelijke en functionele noden te combineren in één project: bijvoorbeeld artistieke toiletten
in het centrum.

8 Tijdig betrekken van buurtbewoners
Goede participatie verhoogt zowel het draagvlak als de kwaliteit van projecten.
Groen Genk was degene die de buurtbewoners van Waterschei heeft voorgesteld om rond de platanen
een participatieproject te vragen. We zijn dan ook heel blij dat wijkbewoners met ons voorstel tot
agendapunt aan de slag zijn gegaan om de nodige handtekeningen te verzamelen om het zo van
onderuit op de agenda te plaatsen.
Wij geloven niet in beleidsplannen die van bovenaf of op vraag van een drukkingsgroep aan een wijk
worden opgelegd. Drastische veranderingen worden op voorhand met alle bewoners doorgepraat. We
streven hierbij naar een zo groot mogelijke consensus van wat haalbaar is binnen het wettelijke en
financiële kader.
We vinden dat buurtwerkingen hier een belangrijke rol in kunnen spelen op voorwaarde dat ze de
mening van alle bewoners vertegenwoordigen.
We kiezen voor participatie voldoende snel in het proces, niet aan het einde van de rit. Wie participatie
enkel op het einde toelaat, als er nog weinig of niets veranderd kan worden, maakt van de burger zelf
een klagende klant in plaats van een meedenkende participant.
We kiezen voor een diversiteit aan participatievormen. Niet iedereen is even verbaal. Door te werken
met foto’s, tekeningen, collages, wandelingen, maquettes, computermodellen,… bereik je mensen die
je met een klassieke vergadering niet bereikt.
Onze buurtwerkers en jeugdwelzijnswerkers spelen een actieve rol om Genkenaren actief te betrekken
bij de ontwikkeling van hun wijk. Opdat zij deze rol kunnen blijven waarmaken wordt er voor Groen
niet op deze budgetten bespaard.
Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Via wijkbudgetten
kan Genk actief burgerinitiatieven ondersteunen. We voorzien waar nodig logistieke en/of personele
ondersteuning door de gemeente, maar laten ook voldoende ruimte voor onafhankelijkheid. Genk
ontwikkelt een systeem van wijkbudgetten voor initiatieven die een duidelijk positief effect hebben op
de buurt.
Kinderen krijgen mee inspraak bij het inrichten van het speelweefsel in hun buurt.
We nemen openbaar onderzoek ernstig. We verspreiden actief alle nodige informatie en bezorgen
iedereen die een bezwaarschrift indient ook een gemotiveerd antwoord. Zo proberen we op voorhand
zoveel mogelijk knelpunten die leven in de buurt op te lossen.
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Werken voor de stad.

I Werk en economie

1 Werk en de strijd tegen armoede
Groen Genk wil bij het voeren van een werkloosheidsbeleid een aantal aandachtspunten naar voren
schuiven die tot op heden onderbelicht werden. Groen Genk is geen voorstander van de jobkorting
omdat onvoldoende is aangetoond dat deze middelen resultaten opleveren voor de knelpunten die
we in Genk moeten aanpakken. We willen inzetten op jobs voor Genkenaren en op jobs die de armoede
in Genk doen dalen.
Om jobcreatie in te zetten in de strijd tegen armoeden, moeten we in de eerste plaats onze focus
leggen op gezinnen waar geen inkomen uit arbeid is en eenoudergezinnen. Daarnaast moeten we het
aanbod aan jobs voor laaggeschoolden verhogen.

We willen de lokale sociale economie en het maatschappelijk ondernemen in Genk opnieuw
versterken. We merken hierbij een positieve trend bij het inzetten van Genkenaren die werken tegen
dienstencheques. Bij de andere initiatieven stellen we echter een dalende trend vast. Groen Genk
vraagt daarom een analyse van de factoren die hiertoe geleid hebben en wil het tij keren.

Vrouwen zijn in Genk een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Vrouwen werken doorgaans in de
dienstensector en bij de overheid en veel minder in de secundaire sector. We willen vrouwen op
zoek naar een job extra ondersteunen. Dit kan onder meer door:
o

In te zetten op sectoren waar vrouwen in tewerkgesteld zijn

o

Via Via: wegwerken drempels tot de arbeidsmarkt

o

Actieprogramma’s voor vrouwen van andere origine

o

We faciliteren kinderopvang voor werkzoekende ouders

Jongerenwerkloosheid
o

We behouden de leerwinkel in Genk

o

We rollen de jobcoaching uit over alle wijken met kwetsbare jongeren

o

We hebben extra aandacht voor de scholingsgraad van onze jongeren

We blijven sterk inzetten op de leerwinkel en diverse projecten om de scholingsgraad van onze
jongeren te versterken. De scholingsgraad van onze jongeren is op langere termijn onze
hoofdopdracht. We werken aan een motiveringsbeleid voor onze middelbare scholieren. Hiervoor
gaan we op zoek naar rolmodellen die komen getuigen over hun job en hun schoolloopbaan.
We spelen een stimulerende rol voor tewerkstellingsprojecten die een meerwaarde bieden voor lokale
kwetsbare jongeren en experimenteren hiervoor met coöperatieven. We denken hierbij aan
(groen)onderhoud van ons stedelijk patrimonium, een textielinzamelingsproject dat wordt opgestart
vanuit de Genkse kringloopwinkel, een renovatieteam dat wordt ingeschakeld bij het isoleren van
onze Genkse woningen..

Kwetsbare wijken zoals Kolderbos, Nieuw- Sledderlo en nieuw Texas ondersteunen we met mobiele
werkwinkels die naar de buurt gaan.

2 Jobcreatie voor Genkenaren
Voor de invoering van de jobkorting waren 29 procent van de jobs die in Genk gecreëerd werden jobs
voor Genkenaren. Opvallend is dat dit aandeel vanaf 2014 begon te dalen. In 2014 is het aandeel
Genkenaren reeds gedaald tot 26 procent. De aanwervingsbonus bereikte slechts 27 procent
Genkenaren. Het instrument is dus geen hefboom om extra Genkenaren aan het werk te krijgen want
hij volgt de algemene trend van de tewerkstellingsratio van Genkenaren op Genks grondgebied. In een
stad als Gent gaan bijvoorbeeld vier op tien van de gerealiseerde jobs naar Gentenaars.
De analyse van de Genkse tewerkstellingscijfers leert ons dat Genk haar pijlen best richt op het
versterken van de tertiaire sector en veel minder op het versterken van de secundaire sector. Als je
Genkenaren in Genk kansen wil geven, zet je niet in op de grote spelers uit de secundaire sector, maar
versterk je de tertiaire sector. Dit betekent dat we voor Genk vooral moeten gaan nadenken hoe we
onze winkels, handelaars, horeca, theaters, kappers, zakelijke dienstverleners, advocaten, ICTbedrijven en andere dienstverleners versterken.

3 Lokaal ondernemerschap
Genk is een ondernemende stad. De kaart van onze economie maakt meteen duidelijk dat er enkele
grote pijlers zijn die momenteel het Genkse tewerkstellingsaanbod domineren: de zorgeconomie, de
logistieke sector en de traditionele maakeconomie. De kenniseconomie en de creatieve maakeconomie
staan nog maar aan het begin van hun economische valorisatie.
Partnerschappen
Onze stad is een van de voorbeelden op het vlak van transitiedenken. Ondanks de sluiting van de
mijnen, ondanks de sluiting van Ford en de centrale van Langerlo, blijft onze stad de derde grootste
industriestad van Vlaanderen. Genk is steeds in ontwikkeling. Hiervoor ging onze stad diverse
partnerschappen aan (LRM, KUL, UHasselt, PXL, PPS-projecten). Groen Genk is van mening dat we bij
de ontwikkeling van onze stad dergelijke samenwerkingsverbanden verder mogen uitbouwen.
Ook op het vlak van de Economie wil Groen Genk verder inzetten op het verbinden van ondernemers
en ondernemingen. We slaan bruggen met andere beleidsdomeinen zoals cultuur, toerisme, sport. We
betrekken bijvoorbeeld de handel als er een nieuwe gemeentelijke tentoonstelling loopt in hun directe
omgeving door er naar te verwijzen in de etalages. Indien mogelijk leggen we rechtstreekse linken,
bijvoorbeeld onze lokale boekhandel die een boekenstand kan organiseren tijdens een activiteit in de
bibliotheek of tijdens andere culturele gelegenheden. We organiseren laagdrempelige
ontmoetingsdagen, evenementen, beurzen, etc. om lokale ondernemers samen te brengen en lokaal
ondernemerschap te promoten.
Milieuvriendelijke bedrijven en bedrijventerreinen
Wij denken dat we de logistieke invulling van onze bedrijventerreinen zeer kritisch moeten bewaken.
Transport was voor onze stad de hoofdreden waardoor onze klimaatdoelen verslechterden in plaats
van verbeterden. We beseffen dat we deze logistieke evolutie niet kunnen tegengaan, maar zullen wel
steeds ijveren voor een maximaal rendement op het vlak van jobs en milieu.
We verhogen de prijs van onze industriegronden. Deze verhoging kunnen bedrijven terugverdienen op
voorwaarde dat ze bepaalde milieudoelen realiseren. Hier werken we een plan rond uit.
We ondersteunen de transitie naar ecologisch ondernemerschap door werk te maken van duurzame
bedrijventerreinen. We faciliteren de aanstelling van een bedrijventerreinenmanager. Deze zet in op het
sluiten van de materiaalkringlopen, waarbij het afval van het ene bedrijf een grondstof wordt voor een
ander bedrijf. Ook innovatief ondernemerschap, een duurzaam mobiliteitsplan en duurzame
tewerkstelling behoren tot de duurzaamheidscriteria.
Creatieve economie en kenniseconomie

We geloven meer in het omvormen van onze economie naar sectoren met een toekomst. We willen
mee investeren om de doorgroei van een industriële maakeconomie naar een innovatieve maak- en
kenniseconomie te versterken. Creatieve economie wordt ontwikkeld op C-mine, kenniseconomie op
het Thor Park dat in volle ontwikkeling is als hoogwaardig bedrijvenpark met wetenschapspark. Op
deze sites ontwikkelt de stad niet alleen infrastructuur maar wordt er ook werk gemaakt van de
ontwikkeling van een gespecialiseerd ecosysteem dat ondernemerschap ondersteunt. Groen Genk
gelooft in economische groeipolen waarbij ondernemingen samenwerken en elkaar versterken. We
vinden daarom ook dat Genk meer moet inzetten op parkmanagement omdat bedrijven van daaruit
gestimuleerd worden om door samenwerking (milieu)winsten te boeken.
Circulaire economie
Onze economie evolueert van lineair naar circulair. De circulaire economie is erop gericht om zo
weinig mogelijk materialen te gebruiken via maximaal hergebruik en via minimale waardevernietiging
van grondstoffen. We denken niet in termen van producten, maar in termen van functionele behoeften.
Bijvoorbeeld: een stadhuis moet verlicht worden. Je kan denken in termen van lampen, een
elektriciteitsnet, herstellingen en dergelijke, of je kan een bedrijf aanspreken dat de service aanbiedt
van duurzame verlichting in je gebouw. We realiseren tegen 2020 minstens één circulair
aankoopproject. We streven ernaar tegen 2024 alle grote aankoop- en renovatieprojecten volgens
circulaire principes te laten verlopen. Met een dergelijk contract koop je niet gewoon een
kopieermachine bij een leverancier, maar betaal je voor een gegarandeerd gebruik. Dit stimuleert
leveranciers om producten te leveren die zo weinig mogelijk onderhoud en vervanging nodig hebben.
We stellen de gemeente op als netwerkpartner voor lokale bedrijven en verenigingen die circulaire
projecten willen opstarten. We stimuleren de verdere uitbouw van een kringwinkel. We willen
onderzoeken om vanuit de kringwinkel antennes op te richten die inzetten op specifieke aspecten,
zoals textielinzameling of kinderfietsen. We ondersteunen of organiseren repaircafés. Dit zijn gratis
toegankelijke bijeenkomsten waarbij mensen elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van
allerhande voorwerpen, van kledij tot electronica.
Deeleconomie
De deeleconomie kan een belangrijk onderdeel zijn van de circulaire economie. Delen bestaat
natuurlijk al langer, maar de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook 'stranger sharing' in opmars is.
Onderbenutte goederen delen betekent minder grondstoffen verbruiken.
o

We stimuleren fiets- en autodelen

o

We openen een Babytheek waar we babyspullen delen

o

We bouwen een slimme gemeentelijke uitleendienst uit die bijvoorbeeld ook inzet op het
uitlenen van huishoudelijk materiaal zoals een boormachine, een grasmachine etc.

o

We versterken de deelinitiatieven van burgers zoals www.peerby.com en Fabrique
écologique via de communicatiekanalen van de gemeente. We bieden voldoende logistieke
ondersteuning en ruchtbaarheid aan de initiatieven.

Coöperatieve economie
Coöperaties zijn terug van nooit echt weg geweest. Ze nemen een voortrekkersrol op in het ecologisch
ondernemen. Coöperatief ondernemen is een erg democratische vorm van ondernemen: ieder heeft
één stem en kan profiteren van de winsten.


We maken gebruik van coöperatieve voorwaarden in de criteria van openbare aanbestedingen.



We gaan actief op zoek naar partnerschappen met burgercoöperaties om bijvoorbeeld de
energietransitie mogelijk te maken (vb. Bronsgroen).

Zorgeconomie
De zorgeconomie neemt in Genk een zeer belangrijke plaats in. Groen Genk is ervan overtuigd dat we
(de spin-off van) deze economische poot momenteel nog onderbenutten. Na Thor is het tijd voor om
de zorgeconomie op Genks grondgebied te versterken.
Groen Genk wil de SALK-middelen die werden vrijgemaakt voor de zorgeconomie laten renderen. Met
een verouderende bevolking en een site als het ZOL hebben we op ons grondgebied alle troeven in
handen om hier een economische beleid rond op te starten. We willen via de Proeftuin CareVille
zorginnovaties uittesten en deze ook economisch valoriseren.
Ondernemingsloket
Een goed werkend ondernemingsloket waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen vinden
we zeer belangrijk. We willen dat onze diensten ook zelf op zoek gaan naar bedrijven die ze kunnen
laten landen in Genk. Ondernemers met een migratieachtergrond moeten vaak extra barrières
overwinnen. We zorgen voor een voldoende laagdrempelige aanpak door bijvoorbeeld zelf op
winkelbezoek te gaan. We maken hen via ons gemeentelijk ondernemersloket wegwijs in wetgeving,
bedrijfsbeheer en contactpersonen. We richten hiervoor een aparte structuur in zoals Café Herman. In
de begeleiding werken we samen met middenveldorganisaties zoals UNIZO en migrantenorganisaties..
We ondersteunen via het ondernemingsloket lokale ondernemers bij het energiezuinig en afvalarm
organiseren van hun onderneming.

4 Diensten
Kantoren
De diensteneconomie kwam in Genk later op gang, maar kent een sterk stijgende trend. Om tegemoet
te komen aan de behoefte aan kantoorlocaties ontwikkelt de stad aansluitend bij het stadscentrum de
dienstenzone Xentro, een kwaliteitsvolle en goed bereikbare locatie waar in de toekomst nog diverse
nieuwe kantoorprojecten kunnen ontwikkeld worden. Voor ons is de ontwikkeling van deze zone
begrensd door het vrijwaren van voldoende ruimte voor de Stiemerbeekvallei. Kantoren zorgen
bovendien voor een plek met weinig beweging zodra het avond wordt. Groen Genk wil dat we
nadenken over multifunctioneel en veranderingsgericht bouwen en is geen voorstander van afgelegen
zones voor kantoren.
Handel en horeca
Momenteel is onze horeca en handel een zeer divers gebeuren waarin weinig verhaallijn zit. Groen
Genk wil daarom samen met de horeca en de handelaars op zoek gaan naar meer identiteit. Naast het
centrum zijn er nog de bovenlokale handelsstraten in de voormalige mijnomgevingen zoals de
Vennestraat, de Stalenstraat en de Hoevenzavellaan. Na enige jaren van stilstand zitten deze straten
dank zij een actief beleid van de stad terug in de lift. De ontwikkeling van C-mine en het Thor Park zijn
aanjagers voor nieuw ondernemerschap in de omgeving. We bieden gerichte vestigingspremies aan
startende buurtwinkels in kwijnende handelsstraten en kleine woonkernen. Nachtwinkels zijn voor ons
een deel van het handelsapparaat. Dit op basis van duidelijke afspraken die mogelijke overlast helpen
beperken. Genk beschikt over twee baanwinkellocaties, met name de Hasseltweg die eveneens
volledig vernieuwd werd en Bosdel. Groen Genk is voorstander van het versterken van de bestaande
handelskernen boven het promoten van het baanwinkelen. Voor ons zijn baanwinkels enkel die
winkels die wegens hun grootte en aard van het aanbod geen meerwaarde bieden aan de
belevingswaarde van een handelskern.
De markt
Genk heeft reeds een stevige markttraditie. Deze willen we graag versterken. We voeren een beleid
om onze markten op te waarderen. We promoten de korte keten landbouw. De lokale markt op het
binnenplein van de stad was daar een mooi voorbeeld van. We onderzoeken de mogelijkheid om een
permanente markthal in te richten. We zorgen voor continuïteit in het marktgebeuren. Marktkramers
proberen we zo veel mogelijk te verankeren op een vaste standplaats.
Toerisme
We zetten in op ecotoerisme en dagjestoeristen in eigen streek. We versterken de linken tussen
horeca en toerisme.

II Onderwijs en talentontwikkeling
We willen van Genk de stad maken waar alle kinderen ongeacht de drempels die ze ervaren, hun
talenten maximaal kunnen ontwikkelen. We focussen daarbij op de drie hoeken van de
opvoedingspiramide: het gezin, de school, en hun ruimere omgeving. Begrijpend lezen versterken
vormt daarbij een belangrijke uitdaging. Daarnaast is er een doorgaande lijn nodig in de
schoolloopbaan vanaf de geboorte tot aan het einde van de leerplicht op 18 jaar. Zo kunnen we de
talentontwikkeling van onze jongeren gericht opvolgen.

1 Genk, stad van de taal
We pleiten ervoor om het bestaande taalbeleid te implementeren doorheen de hele
schoolloopbaan van onze leerlingen en hier voldoende middelen voor uit te trekken. Deze
loopbaan begint voor ons van bij de geboorte.
We mikken ook op boekenbezit en leesplezier thuis. De linken tussen een positieve schoolloopbaan
en het bezit thuis van boeken is ook reeds in meerdere studies aangetoond. We moeten daarom ook
het boekenbezit van ouders stimuleren door bijvoorbeeld reeds bij de geboortepremie een leesboekje
aan te bieden. Ook bij andere relatiegeschenken kan onze stad overwegen om een boek of een
boekenbon cadeau te doen.
Zoals met alles in het leven, leer je in de eerste plaats door iets veel en graag te doen. Naast de focus
op het onderwijsbeleid willen we ook onze Genkse bibliotheek zeer actief inzetten om leesbevordering
en leesplezier op alle leeftijden te bevorderen. Er komt een leesbevorderingsplan voor onze stad. We
hebben niets te zeggen over onderwijs en kunnen hoogstens flankeren als stad, maar als bibliotheek
zijn we volledig vrij om een zeer actief leesbevorderingsbeleid te voeren. Deze
leesbevorderingsprojecten richten zich niet alleen op de kinderen maar ook op de ouders en
grootouders. Voorlezen is een belangrijk aspect van het bevorderen van een leescultuur.
We richten via facebook de Genkse boekenjagers op en voeden dit forum door ook zelf boeken in
onze stad te verstoppen.

2 Een warme overgang
Doorheen het opvoedingsproces maken kinderen en jongeren veel sleutelmomenten mee. Groen
Genk wil doorheen de hele groeiproces aandacht hebben voor deze sleutelmomenten waarbij
kinderen en jongeren een volgende stap in hun leven zetten. Deze bestuursperiode stelden we een
personeelslid aan om de kinderrechten van onze Genkse kinderen te bewaken. Door huisbezoeken
kunnen we onze meest kwetsbare kinderen snel opsporen en hun ouders extra ondersteuning
aanreiken. Kwetsbare gezinnen hebben iemand nodig die hen toeleidt naar het bestaande aanbod.
Voorschoolse projecten zoals Instapje en taalstimulering vanaf de geboorte, instappen in de kleuterklas,
de overstap naar de lagere school, het middelbaar en de verdere studiekeuze zijn belangrijke momenten
waarbij de Huizen van het Kind en het onderwijs de krachten moeten bundelen. Trajecten die in de
lagere school werden uitgestippeld lopen verder in het middelbaar.
Wekelijks op woensdagnamiddag voorzien we huistaakbegeleiding in onze kinderopvanginitiatieven.
Dit aanbod maken we ook toegankelijk voor wie niet in de opvang verblijft. – We streven naar een
kwaliteitsvol en gecoördineerd netwerk van begeleiding.
Groen Genk wil in de volgende bestuursperiode ook extra aandacht voor onze jongeren in het
middelbaar. We gaan de dialoog aan met onze middelbare scholen bij de begeleiding van het
studiekeuzeproces van onze leerlingen. Want leerplezier begint bij een goede keuze en het ontdekken
van je talenten. We zetten in op extra aandacht voor technische studierichtingen.
We werken mee aan een integraal spijbelbeleid. Van preventie tot time-out projecten. In
samenwerking met o.a. de jeugdhulpsector, de Uitdaging, het CLB en zorgprojecten zoals Beestig
wijs. Dit spijbelbeleid integreren we in onze aanpak om de strijd met de gekwalificeerde uitstroom
tegen te gaan.
We voorzien zeker in examenperiodes, maar ook daarbuiten, in studieruimten (met begeleiding)
voor iedereen die thuis geen rustige studieplek heeft.
We binden verder de strijd aan tegen de ongekwalificeerde uitstroom. Vooral jongens zijn hierbij
kwetsbaar. Zittenblijven is een van de belangrijkste oorzaken waardoor jongeren schoolmoe worden
en uitvallen. Schooluitval is het kleinst in het ASO, dan volgt TSO, met als grootste aandeelhouder KSO,
BSO en Syntra. Deeltijds beroepsonderwijs blijft het grootste zorgenkind. Genk heeft relatief veel
leerlingen in de meer kwetsbare studierichtingen. Groen Genk wil daarom met de Genkse scholen
nadenken over studiekeuzebegeleiding doorheen de schoolloopbaan van onze jongeren.

3 De brede leer- en leefomgeving
De brede school is de plaats waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk domeinen tot
ontplooiing komt: cognitief, artistiek, sportief, in de natuur,... Dit veronderstelt een intense
samenwerking tussen scholen en andere lokale spelers.
De brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties. Kinderopvang,
lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, huiswerkbegeleiding, sport-,
muziek en computerinfrastructuur, multimove, het aanbod van onze academies… kunnen er een plek
krijgen. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en andere organisatoren van kleine feesten zijn deel
van het brede schoolverhaal. We stemmen deze brede leer- en leefomgeving af op de verdere
uitbouw van onze kinderopvang.

4 Een gezonde leeromgeving
Voor Groen staat een gezonde leeromgeving hoog op de agenda. Zowel voor de fysieke als mentale
gezondheid van onze kinderen en jongeren zijn scholen mede verantwoordelijk.


We ondersteunen scholen bij omschakeling naar gezonde drank- en snoepautomaten. Dit kan
ook door het aanbieden van extra drinkwaterfonteintjes.



We onderzoeken op welke manier we biologisch fruit kunnen promoten in al onze Genkse
lagere scholen. Ons uitgangspunt is om elk kind in de lagere school een stuk fruit te kunnen
aanbieden.



We stimuleren bewegingsonderwijs in onze scholen in het kader van de strijd tegen
overgewicht bij onze kinderen.



We sensibiliseer rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door scholen te stimuleren herbruikbare
bekers te gebruiken op schoolevenementen.



We streven naar een GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaats)op elke school. Een GRAS
daagt kinderen uit om te bewegen. Natuurelementen verhogen speelkansen. Pestgedrag daalt
wanneer kinderen in een meer ontspannen sfeer spelen.



Dankzij het educatieve aanbod van het MNC Heempark kunnen we onze scholen een
gevarieerd aanbod aan omgevingsonderwijs aanreiken. Dit biedt heel wat voordelen voor
leerling, leerkracht en school. Leren over de natuur kan best te midden van de natuur.



We maken een schoolroutekaart om veilig met de fiets of te voet naar school gaan te
stimuleren. We volgen de evaluatie van het fietsbeloningssysteem van Bonheiden en kopen na
gunstige evaluaties daarvoor de nodige infrastructuur aan.



We zetten verder in op verkeerseducatie voor alle scholen.



We controleren de luchtkwaliteit in onze Genkse scholen

5 Kinderopvang
Groen Genk wil het beleid van de voorbije bestuursperiode verderzetten. Dit steeds met een kritische
geest, zodat we kunnen bijsturen waar nodig voor scholen die buiten fietsafstand van de kinderopvang
gelegen zijn. Ook willen we enkele voorstellen doen zodat de kinderopvang nog meer ten goede komt
aan kwetsbare gezinnen.
Met het project Kinderopvangcheques willen we vanuit het sociale beleid van onze stad specifiek voor
gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie de drempels tot de kinderopvang verlagen. Zo
kunnen de meest maatschappelijk kwetsbare gezinnen via gratis opvangcheques kennismaken met de
voordelen van de vergunde kinderopvang in Genk. Dit project willen we in Genk graag nog verder
versterken.
Onze kinderopvang wordt steeds meer een plek waar onze kinderen hun talenten kunnen
ontwikkelen. Zo komt er een breed aanbod waar de kinderen op kunnen instappen. Er zijn echter ook
kinderen in de buurt die niet naar de opgang gaan, maar voor wie een specifiek aanbod wel tot de
interesse hoort. Daarom willen we nadenken hoe we de talentontwikkelingsactiviteiten van de
kinderopvang ook kunnen openstellen voor kinderen uit de buurt die er niet vast naartoe gaan.
We willen ook nadenken over een fietspool als alternatief voor de bus, zodat kinderen die na de
opvang met de fiets naar huis moeten, hun fiets kunnen nemen. Dit veronderstelt voor ons minimaal
een veilige en goed herkenbare fietsverbinding tussen de opvang en de school.

III Welkom in Genk
Armoede is een complex fenomeen. Het sluit mensen uit van de samenleving. Groen wil Genkenaren
verbinden en zet daarom sterk in op de strijd om armoede in onze stad terug te dringen. We zullen
het daarom ook steeds behandelen bij de diverse thema’s in ons programma omdat we geloven in een
horizontale aanpak over de diverse domeinen heen en niet in een apart armoedebeleid. We
besteedden reeds aandacht aan betaalbaar en leefbaar wonen en het versterken van onze
onderwijskansen. Ook bij de zoektocht naar werk moet een doordacht doelgroepenbeleid de meest
kwetsbare Genkenaren versterken. In de andere thema’s die we nog zullen behandelen in ons
programma, zal steeds de armoedetoets meegenomen worden. In dit luik besteden we daarom enkel
aandacht aan die aspecten die we nergens anders in ons programma hebben ondergebracht.
Wij willen met Groen werken aan een warme stad waarin iedereen welkom is. Wij willen het menselijk
kapitaal in onze stad versterken zodat iedere burger zoveel als mogelijk kan bijdragen aan de verdere
uitbouw van onze stad.

1 Lokaal sociaal beleid
We voorzien voldoende budget voor lokaal sociaal beleid. Laat in Vlaanderen de integratie gemeenteOCMW niet zorgen voor een sluipende afbouw van middelen.
We beschouwen de integratie van het OCMW en de gemeente tegelijkertijd als een opportuniteit om
van het lokaal beleid een integraal sociaal beleid te maken. We bouwen de sociale reflex in elk
beleidsdomein in. Daarom willen we in Genk voor het personeel maar ook voor de beleidsmakers
opnieuw een vorming laten organiseren door TAO. We vinden het belangrijk dat vanuit elke dienst, van
bij elk eerste idee, de gevoeligheid voor mensen in armoede mee in het achterhoofd zit.
We betrekken een brede waaier aan partners, zowel bij de probleemdefiniëring als bij de realisatie van
alle gemeentelijke doelstellingen: middenveld, vrijwilligersorganisaties, scholen, verenigingen waar
armen het woord nemen, zorgdiensten, verantwoordelijken binnen de eerste lijn,
ervaringsdeskundigen..Samen met alle partners proberen we voor Genk concrete doelstellingen te
formuleren die meetbaar zijn en waarop we de vooruitgang in de strijd tegen armoede verder kunnen
aftoetsen.

2 Iedere Genkenaar heeft recht op een menswaardig bestaan
Wij willen met Groen werken aan een warme stad waarin iedereen welkom is. Wij willen het menselijk
kapitaal in onze stad versterken zodat iedere burger zoveel als mogelijk kan bijdragen aan de verdere
uitbouw van onze stad.

'Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan'. Dat is de kerntaak van de OCMW's. Een
menswaardig bestaan heeft te maken met financieel welzijn, maar ook en vooral met kansen. Kansen
op een degelijke woning, een job, vrijetijdsparticipatie en de garantie op ondersteuning om deze
kansen te kunnen grijpen. De sociale reflex moet in elk beleidsdomein aanwezig zijn.

We voorzien in aanvullende steun bovenop het leefloon, het pensioen, de werkloosheidsuitkering of
de Inkomensgarantie voor Ouderen


Het kan gaan om huur- en verwarmingstoelages, tegemoetkoming voor medische kosten,
schoolkosten of eenmalige duurzame uitgaven.



Sterker nog is een algemene maandelijkse aanvullende toelage, waarbij het gezinsinkomen wordt
vergeleken met het niveau van de budgetstandaard. Dit is het wetenschappelijk berekende bedrag
dat een gezin nodig heeft om op een minimaal aanvaardbare manier te kunnen participeren aan de
samenleving. Om te voorkomen dat er een leefloonval ontstaat, wordt er een buffer gerespecteerd
met het minimuminkomen. We laten de haalbaarheid hiervan voor Genk onderzoeken.

We zorgen maximaal voor een automatische rechtentoekenning. Dit doen we door vanuit de sociale
dienst zelf de oefening te maken of de cliënt in aanmerking komt voor leefloon, aanvullende steun
en/of eventuele andere lokale kortingssystemen.

We werken preventief om schulden te voorkomen. Wie toch in de problemen komt kan via
schuldbemiddeling en budgetbeheer een uitweg vinden voor de schuldproblematiek. We zorgen
ervoor dat niemand wordt afgesloten van basisvoorzieningen zoals water en elektriciteit. Wie een
budgetmeter heeft krijgt extra ondersteuning om minder energie (en water) te verbruiken.
Wij willen in Genk het concept van de sociale kruidenier ingang doen vinden en starten met een pop-up
sociale kruidenier. Deze kan als opstap dienen voor de introductie van de sociale kruidenier in Genk. We
halen onze inspiratie hiervoor in Vlaams-Brabant.

3 Kinderarmoede
Genk ondertekende de verklaring van burgemeesters tegen armoede. Genk stelde daarom ook een
personeelslid aan om de rechten van onze kinderen in armoede te bewaken. De eerste stap in dit
beleid is weten wie deze kinderen zijn. De tweede stap daarbij is om hun rechten maximaal te
garanderen.


We detecteren signalen van kansarmoede bij kinderen door bijvoorbeeld huisbezoeken en
wijkgerichte en drempelverlagende speelinitiatieven. We engageren ons on bij elk kind dat
geboren wordt in een kansarme omgeving, een huisbezoek te brengen. Zodra vaststaat dat
een kind in armoede opgroeit, wordt een kinderrechtendossier aangemaakt.



Elk kind heeft recht op een veilige omgeving waar de basisvoorzieningen ingevuld zijn.



Elk kind verdient dezelfde onderwijskansen. We sluiten daarom een convenant af met de
scholen om de armoede aan te pakken. Het OCMW kan tussenkomen in de schoolfactuur, kan
helpen bij de aanvraag van studietoelagen of kan bemiddelen tussen school en ouders.
Anderzijds vragen we aan onze scholen het engagement om de schoolfactuur zo laag mogelijk
te houden en kinderen niet als tussenpersoon te gebruiken bij communicatie over
betaalmoeilijkheden.



Elk kind verdient ook kansen op vrijetijdsbesteding. Daarom herwerken we onze
subsidiereglementen voor alle verenigingen die een vrijetijdsaanbod aanbieden en belonen de
verenigingen die werk maken van een inclusief beleid met extra subsidies ten opzichte van
degenen die een hoge armoededrempel inbouwen.



Elk kind heeft recht op gezondheid. We verlagen de drempel naar gezonde voeding door in te
zetten op lokale voedselproductie. We voorzien sociale abonnementen om deze lokale
groenten af te nemen.



Elk kind heeft recht op een fiets



Beweging stimuleren we door aan de scholen en de opvanginitiatieven een bewegingsaanbod
aan te bieden. Ook het fietsen naar school kan bijdrage tot een betere gezondheid.



We mobiliseren onze Genkenaren om mee de strijd aan te binden tegen de kinderarmoede. Dit
kan door luiers te schenken aan de luierbank, geefpleintjes te organiseren en
doorgeefwinkels, door een deelsysteem op te richten voor kinderfietsen, schoolmateriaal in te
zamelen, onze ondernemers te activeren mee de strijd aan te binden tegen de armoede.

4 Ontmoeting
Groen Genk wil ervoor zorgen dat Genkenaren elkaar kunnen ontmoeten, wat hun achtergrond,
leeftijd, geaardheid of sociale noden ook zijn. We hebben hierbij extra aandacht voor kwetsbare
groepen.

De voorbije bestuursperiode werd een Holebibeleid uitgerold in onze stad. Groen Genk is blij dat we in
Genk een actieve Holebiwerking mee hebben kunnen vormgeven. Dit wensen we ook verder te zetten
in de toekomst.
Het netwerk Genkse vrouwenverenigingen blijft belangrijk om gelijke kansen voor vrouwen te
bewaken. Het is belangrijk dat vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en dat Genk dergelijke
ontmoetingskansen faciliteert. Genk investeerde de afgelopen bestuursperiode ook om intrafamiliaal
geweld bespreekbaar te maken. Voor Groen Genk blijven vrouwen een kwetsbare doelgroep voor wie
we bijzondere aandacht moeten hebben.
Groen Genk wil ook graag verder inzetten op een goede gehandicaptenwerking in onze stad. De
jaarlijkse toegankelijkheidsprijs en toe-Genk-elijkheidsaward die worden uitgereikt zijn een heel mooi
voorbeeld om het thema van toegankelijkheid (en het faciliteren van ontmoeting) in de kijker te
plaatsen.
-

We werken aan een integrale toegankelijk van Genk voor personen met een handicap – we
zetten blijvend in op toegankelijkheid van voorzieningen, zowel infrastructureel, als
programmatorisch, …en waar nodig ondersteund met maatzorg

-

We werken een artistiek project uit dat gehandicaptenparkings een originele plaats geeft in
het straatbeeld en sensibiliseren rond de (oneigenlijke) inname van deze parkings

-

We ondersteunen de mobiliteit van mensen met een handicap: oa via taxicheques.

-

Het toegankelijkheidsbureau wordt betrokken bij alle nieuwe projectontwikkelingen

-

We garanderen een optimale integratie en participatie voor mensen met een handicap op
diverse terreinen zoals wonen, tewerkstelling, mobiliteit.

We maken werk van cultuursensitieve zorg zodat mensen met een migratieachtergrond hun recht op
zorg en sociale ondersteuning verzilveren. We brengen in kaart hoeveel zorgbehoevenden met

een migratieachtergrond Genk telt en hoeveel van deze mensen worden bereikt via het
zorgaanbod. We gaan hierover in gesprek met de verschillende gemeenschappen om in kaart

te brengen wat de drempels binnen de lokale zorg zijn voor mensen met een
migratieachtergrond. Zo kunnen we samen streefdoelen bepalen.


We zorgen ervoor dat het personeelsbestand van het lokaal bestuur en afgeleide zorgdiensten
een afspiegeling is van de plaatselijke bevolking. We voeren hiertoe een actief diversiteitsbeleid



We voorzien tolken waarop hulpverleners beroep kunnen doen



We werken met pictogrammen in woonzorgcentra, lokale dienstencentra,..



We screenen de brochures op toegankelijkheid

We blijven een leeftijdsvriendelijke gemeente waar ouderen actief betrokken worden bij het
maatschappelijk leven en waar gebouwen, straten en pleinen toegankelijk zijn voor iedereen.
In onze zorgvriendelijke wijk nemen we als stad de regisseursrol op en zorgen we ervoor dat de

professionele zorg zich inschakelt in het lokale netwerk. Dienstencentra, buurthuizen,
huisartsen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, woonzorgcentra etc. leren op die manier
samenwerken in hun buurt. Enkele voorbeelden van hoe we de zorgvriendelijke wijk op maat
van senioren verder concreet kunnen uitrollen:
o

We maken de sociale, maar ook de ruimtelijke kaart van onze zorgvriendelijke wijken.

o

We doen mee aan de campagne 'red de stoep' en maken alvast de voetpaden toegankelijk
voor iedereen. Dit betekent ook: voldoende rustpunten en veilige oversteekplaatsen.

o

We richten een zorgnetwerk op. Vrijwilligers nemen daarin verschillende taken op, zoals
ziekenvervoer of een bezoek brengen aan mensen in eenzaamheid. Een cruciale
succesfactor is de aanstelling van een professionele netwerkcoördinator.

o

We geven onze lokale dienstencentra een centrale rol in onze zorgvriendelijke wijk.

o

We zetten in op kleinschalige, buurtgerichte woonzorginitiatieven en experimenteren met
samenhuizen in de wijken, zodat inwoners betrokken blijven bij de eigen buurt en het eigen
sociaal netwerk.

o

Mantelzorgers spelen een cruciale rol in een zorglandschap dat steeds meer gedefinieerd
wordt door de 'vermaatschappelijking van de zorg'. Zij verdienen een goede
ondersteuning, ook vanuit de lokale besturen.

o

We zetten verder in op intergenerationele ontmoeting door bijvoorbeeld een
kinderdagverblijf en een woonzorgcentrum op één site samen te brengen. We stimuleren
samenwerking en uitwisseling via projecten zoals Salon Souvenir.

o

We maken Genk ook digitaal toegankelijk voor onze oudere bewoners en werken met
laagdrempelige cursussen aan e-inclusie. Daarnaast behouden we ook de niet-digitale
dienstverlening voor ouderen.

5 Een warm onthaal voor nieuwkomers
We zijn blij dat we de voorbije bestuursperiode naar aanleiding van de vluchtelingencrisis een warm
Genk hebben leren kennen. Vele Genkenaren stonden klaar om vluchtelingen een warme thuis te
geven. Ook voor anderstalige nieuwkomers is onze stad een warme stad. Wij wensen dit beleid voor
onze anderstalige nieuwe Genkenaren verder te zetten samen met onze inwoners.
We zorgen ervoor dat alle nieuwe Genkenaren zich snel thuisvoelen in onze stad en werken een
brochure uit die hen wegwijs maakt in onze stad.

6 Samen stad maken
Groen Genk wil samen met de bewoners het stadsbeleid vorm geven. Burgers met een goed idee voor
hun wijk willen we ondersteunen met een budget van maximaal 2500 euro. Hiermee kunnen we het
project “operatie mooie plekjes” verderzetten.
Groen Genk wil nog een stapje verder gaan. Ideeën van bewoners met een grotere impact op de wijk,
willen we ook van onderuit laten groeien en ondersteunen. Hiervoor trekken we grotere
wijkbudgetten uit. Vier mensen moeten idee uitwerken en dan nog 20 gezinnen overtuigen; er wordt
getoetst of het idee realistisch is en er moet een open activiteit rond georganiseerd worden. De
winnende projecten kunnen rekenen op maximaal 10.000 euro.
Ook feesten doen we met elkaar, maar ook met respect voor elkaar en voor de omgeving.
Met een feestencharter sluiten initiatiefnemers, buurtbewoners en de stad een overeenkomst over
geluidsnormen, duurzaamheid en samenleving. Groen Genk wil onze bestaande subsidieregelementen
herdenken en er een duurzaamheids- (en fairtrade-) toets aan geven.
We doen voor onze eigen evenementen een duurzaamheids- en toegankelijkheidstoets en stimuleren
deze ook bij andere initiatiefnemers van evenementen.


Zo streven we naar energieneutrale en afvalarme evenementen en festivals.
o

We voeren een beleid om bij evenementen plastic afval te bannen.

o

We zetten in op lokale, biologische en fairtrade producten

o

We bewaken de energiekost en maken de evenementen energieneutraal door zelf in
te staan voor duurzame energieproductie of de CO2-kost te compenseren.

o

We werken een plan uit om duurzame mobiliteit te verbeteren



We doen ook impactmetingen op omwonenden naar aanleiding van grotere festivals. Feesten
mag niet wegen op de leefbaarheid voor de omwonenden. Via dialoog kunnen knelpunten in
kaart gebracht worden en eenvoudig weggewerkt. Denken we bijvoorbeeld aan stellingen die
na het feestgedruis nog met veel lawaaihinder worden afgebroken en gerust kunnen wachten
tot de volgende dag. Of podia die zodanig worden geplaatst dat er geen muziek meer maar
een amalgaam van diverse geluiden ontstaat.

7 Een solidaire stad
Groen Genk wil het Noordzuidbeleid van de voorbije bestuursperiode verderzetten binnen het kader van
de strategische ontwikkelingsdoelen. Dit betekent concreet dat het globale kader een sterkere lokale
vertaling krijgt. Groen Genk wil de link met Genk(se middenveldorganisaties) versterken, door bijvoorbeeld
een fairtradebeleid te voeren met de Genkse horeca, de stedenband verder vorm te geven in Genk,
dwarsverbanden te leggen met klimaat en leefmilieu, een jaarlijkse solidariteitsbeurs te organiseren in
de kerstperiode, de werking te verruimen van 11.11.11 naar meer recente vormen van solidariteit zoals
de warmste week. In Genk is ook een zeer divers netwerk van solidariteit aanwezig tussen Genkenaren
met een allochtone achtergrond en hun land van herkomst. Ook deze solidariteitsnetwerken willen we
mee opnemen in het noordzuidbeleid.
Een consequent duurzaamheidsbeleid
Kiezen voor duurzaamheid is bij uitstek transversaal beleid, dat consequent over alle domeinen heen
moet worden doorgetrokken.


We zorgen ervoor dat duurzaamheid en het nastreven van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) niet beperkt blijven tot de milieudienst of tot de noordzuiddienst, maar dat het een rode draad wordt doorheen het hele beleid en doorheen de
werking van alle gemeentelijke diensten.



We nemen duidelijke en afdwingbare duurzaamheidscriteria (ecologisch en sociaal) standaard
op in alle overheidsopdrachten. Voor sommige producten of diensten bestaan er vandaag nog
niet echt duidelijke criteria of labels of is controle op naleving moeilijk. We zoeken in die
gevallen naar samenwerking met andere besturen of ondersteuning door derden (b.v. VVSG).



We voeren een actief beleid rond ethisch sparen en beleggen



We kiezen voor een duurzame voedselstrategie (met oog voor lokaal, bio, seizoensgebonden,
eerlijke handel) in alle gemeentelijke diensten en instellingen en op lokale evenementen.



We doen mee aan de campagne Fair Trade Gemeente en versterken onze fairtrade werkgroep



We nemen deel aan de Schone Kleren Campagne en integreren hiertoe arbeidsnormen in de
bestekken van alle aankopen.



We herdenken de bestaande textielophaling op ons grondgebied en maken er een lokaal
solidariteitsproject van.

Lokale dynamieken
De kracht van het lokale Noord-Zuid-beleid is de directe band met de lokale samenleving (individuele
burgers en middenveld). Lokaal Noord-Zuidbeleid mag zich niet beperken tot een beleid van giften aan
grote (nationale en internationale) organisaties, maar speelt in op lokale dynamieken.


We voorzien voldoende budget voor de noordzuidwerking. We gaan voor Genk voor de
klassieke 0,7 % van het totale gemeentelijke budget hanteren. Mocht dit niet haalbaar zijn,
dan kiezen we voor een lager streefcijfer kiezen (uitgedrukt in euro per inwoner of een % van
het budget) dat duidelijk wordt vastgelegd bij het begin van de bestuursperiode. Geld
voorzien is niet het enige of belangrijkste, maar wel noodzakelijk. Door voldoende geld te
voorzien, geef je ook aan dat je ontwikkelingssamenwerking belangrijk vindt.



We voeren een ondersteunings- en subsidiebeleid dat niet enkel oog heeft voor de (lokale
afdelingen van) de klassieke NGO's, maar ook voor de organisaties van de vierde pijler
(organisaties buiten de klassieke NGO’s) en de vele projecten die Genkenaren van allochtone
origine organiseren. Dit beleid heeft oog voor de specificiteit van dergelijke lokale
dynamieken, maar verliest kwaliteitsvereisten niet uit het oog. Omwille van de kansen die de
band met het lokale biedt, wordt daarbij actief ingezet op sensibilisering en de band met het
lokale ( “Noordwerking”). We communiceren ook als gemeente zelf over deze projecten:
brochure, info-avond, bib-thema over bepaald regio/land... en brengen de projecten ook
onderling in contact.



We betrekken (verenigingen van) inwoners van Afrikaanse, Aziatische of Latijns-Amerikaanse
oorsprong actief bij het beleid voor internationale solidariteit. Zij hebben vaak nog een
intensieve link met hun oorspronkelijke thuisland en velen ontwikkelen er ook projecten.



We investeren in een sensibiliseringsbeleid naar het bredere verenigingsleven, ook naar
organisaties die standaard minder met Noord-Zuid-beleid bezig zijn. Dat kan door klassieke
acties als de Fair Trade-campagne, maar ook door linken te leggen tussen lokale organisaties
die werken rond Noord-Zuid en het bredere verenigingsleven van de gemeente. Ook
jeugdbewegingen zijn een interessante doelgroep. Net als jongeren in het algemeen, die je
bijvoorbeeld kan bereiken via Youca (de vroegere Zuiddag) of door het ondersteunen van
inleefreizen.



We werken samen met andere adviesraden. De noordzuidraad mag geen eilandwerking
hebben, maar kan veel vruchten plukken uit samenwerking met andere adviesraden.



We betrekken de scholen via onze scholenprojecten zoals de wereldkijkdoos en het
poëzieproject. We gaan ook actief op zoek naar fairtradescholen en Genkse scholen die een
solidariteitsactie met het zuiden hebben opgestart.



Noodhulp mag niet de enige of centrale pijler van een lokaal Noord-Zuidbeleid zijn, maar is
wel zinvol als aanvulling. Noodhulp kan inspelen op spontane gevoelens van solidariteit naar
aanleiding van een ramp en biedt een kans om een breder publiek aan te spreken, onder wie
heel wat mensen die op andere momenten minder vatbaar zijn voor het Noord-Zuid-thema.
We combineren noodhulp met sensibilisering, liefst in samenwerking met burgers en het
middenveld. Waarborg hierbij dat het budget voor noodhulp niet ten koste gaat van de
reguliere werking.

Stedenband met Botswana
We zetten onze stedenband met Botswana verder. Dit vanuit de volgende principes:


Het doel van een stedenband is via een collega-tot-collegabenadering aan capaciteitsopbouw
te doen van politici, ambtenaren en civiele maatschappij met als doel de bestuurskracht te
versterken, de openbare dienst verlening te verbreden en te verbeteren en de lokale
democratie te versterken.



Een stedenband is een investering op lange termijn. Een stedenband kan dus enkel slagen als
het draagvlak bij politiek en administratie voldoende groot is, zowel in de eigen gemeente als
in de partnergemeente.



Een stedenband gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, waarbij beide partners uit
de samenwerking kunnen leren.



We gaan na hoe we onze stedenband dichter bij de Genkenaren kunnen brengen.



We belonen jaarlijks een project met de wijkaward.

We zijn en blijven een vredesgemeente
Een cultuur van vrede en geweldloosheid start op het lokale niveau.


We nemen actief deel aan campagnes van het internationale netwerk Mayors for Peace en
aan de Vlaamse vredesweek.



We voeren een actief herdenkingsbeleid en betrekken daarbij ook zoveel mogelijk de bredere
samenleving en specifieke doelgroepen (door bijvoorbeeld de rol te erkennen die bepaalde
etnisch-culturele minderheden in de wereldoorlogen hebben gespeeld, of door oog te hebben
voor het verleden van België als kolonisator).
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Werken voor de stad.

I Lokale helden ondersteunen

1 Vrijwilligers en verenigingen
Een stad krijgt pas een gezicht door haar inwoners. Wij noemen hen onze lokale helden. Het zijn al onze
Genkenaren die zich vrijwillig inzetten om van onze stad een warmere en mooiere stad te maken.
Groen Genk gaat resoluut voor het Genk van de lokale helden. We bouwen een gecoördineerd
vrijwilligersbeleid uit en reserveren hiervoor een vrijwilligersambtenaar om de verenigingen en
vrijwilligers te ondersteunen.


We bouwen een geïntegreerd vrijwilligersbeleid uit. Een vrijwilligersloket is hét aanspreekpunt
voor vragen van vrijwilligers en verenigingen. Een engagementscoach promoot engagement
van burgers en stemt vraag en aanbod voor vrijwilligers in de gemeente of stad op elkaar af



Een lokaal vrijwilligersbeleid toont dat Genk het echt meent met het engagement van onze
mensen. Elementen daarvan kunnen zijn: een overzicht van het aanbod voor vrijwilligers bij
alle organisaties in Genk, een eigen aanbod aan vrijwilligerswerk bij de lokale diensten, een
vormingsaanbod.



We maken een onderscheid tussen ‘open’ en ‘gesloten’ adviesraden. De ‘gesloten’ adviesraden
organiseren verenigingen om advies te geven over bepaalde beleidsdomeinen en zijn eerder
denkgroepen die adviseurs recruteren uit de diverse verenigingen. Via de open tegenhangers
(denk aan de open leefmilieuraad) mikken we ook op minder gebonden burgers met een
doenersprofiel die rond een thema of een activiteit aan de slag willen gaan boven de grenzen
van de verschillende verenigingen heen.

We zetten in op het verenigingsleven in al haar diversiteit. Het zijn bouwstenen van
gemeenschapsvorming.


We maken een duidelijk, eenvoudig en laagdrempelig subsidiesysteem. Groen Genk wil
verenigingen ondersteunen We vereenvoudigen procedures, inschrijvingsformulieren,
tarievenstructuren, subsidieregelingen, gebruikersreglementen,...



Doorheen de jaren hebben de diverse raden een eigen subsidiereglement ontwikkeld. Naast
de steun voor de basiswerking, vinden we er diverse waardevolle maatschappelijke doelen in
terug die de ene raad wel extra subsidieert en de andere niet. Het kan gaan over het voeren

van een inclusief beleid, het gebruiken van fairtrade, een non-discriminatieclausule,
duurzaamheidseisen, samenwerkingsverbanden met anderen, samenwerkingsverbanden met
stedelijke activiteiten enzovoort. Wij willen met de diverse raden en verenigingen hierover in
gesprek gaan en komen tot meer uniformiteit in de subsidiereglementen over de diverse raden
heen. Wij denken dat waardevolle maatschappelijke doelen over de diverse raden heen
gesteund mogen worden.


Naast de werkingsmiddelen zijn er ook middelen voorzien voor infrastructuur. Groen Genk wil
hierbij inzetten op drie pijlers: samenwerking met andere verenigingen en partners waarbij
infrastructuur gedeeld wordt, duurzaamheid en een progressieve daling van de steun.
Verenigingen die kunstgrasvelden kunnen aanleggen mogen voor ons in verhouding meer
bijdragen dan de voetbalclubs die nieuwe netten nodig hebben. We denken na over hoe we
een getrapt systeem kunnen uitwerken waarbij elke club recht heeft op een basisbudget, en
vervolgens progressief meer bijdraagt uit de eigen middelen. Zo geven we de kleintjes meer
ademruimte.

2 (creatieve) lokale helden
In het bijzonder vertalen we het concept van de lokale helden naar het bieden van kansen aan lokaal
talent. Groen wil over de diverse diensten een structureel talentenbeleid voeren onder de noemer
van een Genkse Talentenfabriek. Cultuur is ruimte bieden voor creativiteit en verbeelding. Via ons
project lokale helden creëren we de randvoorwaarden waarbinnen mensen hun (creatieve) ei kwijt
kunnen. Hiervoor heeft een lokaal bestuur nood aan een mentaliteit van openheid. We zien onze stad
als een 'open atelier' waar mogelijkheden zijn voor talentontwikkeling. We voeren een gecoördineerd
talentenbeleid over de diverse diensten heen onder de noemer van een Genkse Talentenfabriek.

We gaan op zoek naar samenwerkingsverbanden met lokale handelaars: soms kunnen de
randvoorwaarden ook belangrijk zijn om het voor de artiesten aantrekkelijk te maken – bv. goedkope
maaltijd bij optreden in de zaak.
We organiseren een Genkse muziekbattle zoals de Zennetour.
We voorzien (gratis) tentoonstellingsruimtes. We gaan hierover ook in onderhandeling met eigenaars
van leegstaande handelspanden in Genk centrum.

3 Kinderen en jongeren
Onze kinderen en jongeren zijn onze kleinste, maar tegelijk ook grootste lokale helden. Wij willen hen
als volwaardige burgers mee betrekken bij het beleid. Groen Genk staat voor een volwaardige
participatie van onze kinderen aan het beleid. De voorbije bestuursperiode werd er werk van gemaakt
om een kindvriendelijke stad te worden. Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen.
Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed lokaal beleid. We vertrokken daarom bij het schrijven
van ons verkiezingsprogramma ook van de kindnorm in onze zorgvriendelijke wijken. De belangen van
kinderen wegen in het volledige beleidsproces en overheen de lokale bevoegdheidsdomeinen.
Hiervoor is een 'kindreflex' bij alle diensten nodig. Die willen we via deze weg verder versterken.
Op basis van belevingsonderzoeken hebben we voor Genk een aantal belangrijke (en daarom niet
altijd even eenvoudige) prioriteiten vooropgesteld.


een kindereffectentoets ontwikkelen om de betrokkenheid van kinderen en jongeren in de opmaak van
grote stedelijke projecten te garanderen;



tegemoetkomen aan de nood aan belevingsactiviteiten voor tieners en jongeren;



jonge internetgebruikers bewust leren omgaan met de sociale media en dit gekoppeld aan de
pestproblematiek;



kinderen en jongeren veilig en autonoom met de fiets laten verplaatsen in de stad;



inzetten op de aantrekkelijkheid van het Genkse onderwijs.

Groen Genk voorziet hierbij nog de volgende aandachtspunten


We nemen het onderwijs en kinderopvang mee op in ons project. Zo leggen we de focus op het
jonge kind, waarbij beleidsdomeinen jeugd, onderwijs en kinderopvang samenwerken.



Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder
opgesloten te worden in (speel)reservaten. Voorzie speelelementen in straten en op pleinen.
Met een speelweefselkaart geven we hen een duidelijk overzicht van alle publieke
speelruimte, jeugdlokalen en -terreinen, en de veilige wegen er naartoe.



We toetsen elke herinrichting van het openbaar domein op kind- en jeugdvriendelijkheid. We
gaan met onze kinderen en jongeren ook na het behalen van de titel in dialoog. Kinderen en
jongeren hebben het recht om veilig met de fiets of te voet op school, de kinderopvang, in de
sportclub of de jeugdvereniging te geraken.



We voorzien in openbare gebouwen gezinsvriendelijke elementen, zoals luiertafels,
borstvoedingsvriendelijke plaatsen en speelhoeken. We zorgen voor kinderopvang bij
evenementen die het lokaal bestuur organiseert.

Ook willen we jongeren de mogelijkheid geven om mee beleid te maken.


We geven jongeren de kans om het beleid te beïnvloeden op hun eigen manier over thema's
die zij mee kiezen.



Het inspraakproces is belangrijk. Niet enkel de uitkomst. Dat vergt tijd, kennis en ervaring van
personeel. Co-creatie gebeurt best zowel offline, in klassen en de publieke (jeugd)ruimte, als
online, waar jongeren actief zijn.



We laten de jeugdraad de motor zijn van co-creatie met jongeren, via het jeugdwerk én
individuele jongeren.



Jongeren hebben nood aan vrijhavens, waar ze zichzelf kunnen zijn en experimenteren. We
stimuleren en ondersteunen tegelijk talentontwikkeling bij jongeren. Bijvoorbeeld door hen
kansen te geven om zichzelf en hun werken te tonen.



We laten jongeren plek om "jong zijn" te beleven, in alle diversiteit. We gaan samen met hen
op zoek naar manieren om plekken van jeugdcultuur te maken. Voorbeelden: een skatepark
integreren in een groen park, een jeugdhuis dat voorziet in repetitieruimtes en workshops
mediagebruik of graffiti...



We maken de drempel voor een subsidieaanvraag zo laag mogelijk, de budgetten voldoende
hoog.



We ondersteunen het jeugdwerk en het jeugdwelzijnswerk

II Democratie en participatie
Voor Groen Genk is participatie een verhaal van kansen voor burgers, maar ook van
verantwoordelijkheden en de bereidheid om verantwoordelijkheid in onze stad op te nemen. Het
lokale niveau is het niveau bij uitstek om te experimenteren met de vernieuwing van onze democratie.


Versterking van de lokale democratie is een en-en verhaal: het gaat zowel om het verbeteren
van de klassieke politieke organen als om het sterker betrekken van burgers en ruimte geven
aan burgers.



We bespelen alle trappen van de participatieladder: informeren, consulteren, samen beslissen,
samen doen, versterken en ondersteunen van burgerinitiatieven.



We investeren in het bereiken van verschillende doelgroepen: participatie mag niet beperkt
blijven tot de hoger opgeleide blanke man van middelbare leeftijd of de goede praters.

1 Ruimte voor actieve burgers
De tijd van hoorzittingen, waar burgers louter geïnformeerd werden over een project dat al vrijwel in
kannen en kruiken was, is voorbij. Burgers willen echt betrokken worden bij beleid, en dat van in het begin.


Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Via
wijkbudgetten kan je als lokale overheid actief burgerinitiatieven ondersteunen.



We herhalen de operatie mooie plekjes



We laten burgers zelf beslissen over een deel van het lokale budget, en werken met een
burgerbegroting.



We werken met burgerpanels. Dat kan op projectbasis of meer structureel



We kiezen voor een diversiteit aan participatievormen. Niet iedereen is even verbaal. Door te
werken met foto’s, tekeningen, collages, wandelingen, maquettes, computermodellen,…
bereik je mensen die je met een klassieke vergadering niet bereikt.



We herdenken onze bestaande adviesraden en werken met open en gesloten adviesraden.
Open betekent dat we deze via een thematische invalshoek openstellen voor alle Genkenaren,
gesloten wil zeggen dat de deelnemers gekozen worden uit het ‘gesloten’ circuit van de
verenigingen en het middenveld.



We nemen openbaar onderzoek ernstig. We verspreiden actief alle nodige informatie en
bezorg iedereen die een bezwaarschrift indient ook een gemotiveerd antwoord.



We organiseren pecha kucha avonden in Genk om burgers aan het woord te laten over diverse
onderwerpen.



We starten een participatieraad (burgergemeenteraad) op als alternatief voor het kwartiertje
voor bewoners. Dit is een burgerversie van de gemeenteraad. Burgers kunnen zelf punten
agenderen. Ook licht het beleid hier tijdig grotere plannen voor onze stad toe.

2 De gemeenteraad, hart van de lokale democratie
Tegen de tendens van uitholling van de gemeenteraad in wil Groen Genk van de raad opnieuw het
echte hart van de lokale (representatieve) democratie maken.


We delegeren geen bevoegdheden van de gemeenteraad naar het schepencollege



De discussie over belangrijke beleidsbeslissingen hoort publiek te gebeuren, op de
gemeenteraad, niet achter gesloten deuren van autonome gemeentebedrijven of
intercommunales. We garanderen een tijdige en goede doorstroming van alle informatie en
genomen beslissingen.



We maken verslagen van de gemeenteraad op een vlot toegankelijke manier beschikbaar via
de website (audio/video, vlot doorzoekbaar en beschikbaar per apart punt, schriftelijke
verslagen met oog voor leesbaarheid).



We maken ook de gemeenteraad zelf zo aantrekkelijk mogelijk voor het publiek (heldere
informatie over de punten op de agenda, publieksvriendelijke aanvangsuren en
agendaopbouw,...)



We kiezen opnieuw voor een volwaardige voorzitter van de gemeenteraad. Een nietuitvoerend mandataris (dus niet de burgemeester of schepen) de raad laten voorzitten
versterkt de dynamiek van de raad.



Goed werkende commissies geven meer ruimte om voorstellen grondig voor te bereiden, nog
bij te sturen of dieper op dossiers in te gaan. We verdelen het voorzitterschap van de
verschillende commissies over meerderheid en oppositie.



We investeren in sterke raadsleden, bijvoorbeeld door actief vorming te stimuleren (aanbod
verspreiden bij raadsleden, terugbetaling vormingskosten door de gemeente,…).



De regelgeving biedt een aantal mogelijkheden om burgers inspraak te verlenen op de
gemeenteraad (bijvoorbeeld agenderen van voorstellen door burgers, indienen van
verzoekschriften, vragenkwartiertje,…). We werken een laagdrempelige regeling uit die
burgers kansen geven om een punt op de agenda te zetten en beschouwen deze
instrumenten niet als een verplicht nummertje, maar als een gelegenheid om de dialoog met
burgers aan te gaan.

3 Het gemeentehuis, een glazen huis


We investeren in actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Dit houdt onder andere in:
vlot antwoorden op vragen van burgers voor inzage in bestuursdocumenten, actief en
overzichtelijk aanbieden van informatie en documenten via de gemeentelijke website, maar
vooral duidelijke informatie geven over welke informatie waar beschikbaar is.



We beschouwen klachtenbehandeling als een kans. We zorgen dus niet enkel voor een goed
antwoord en opvolging, maar trekken uit klachten ook de juiste lessen om de gemeentelijke
dienstverlening te verbeteren. We gaan na op welke manier de vragen en klachten van burgers
opgevolgd kunnen worden door de raadsleden. Dergelijke vragen en klachten geven vaak een
beeld over verbeterpunten voor onze gemeente. Burgers die dit wensen kunnen bijvoorbeeld
hun vraag / klacht met een korte toelichting laten opnemen in een register dat gevolgd kan
worden door de raadsleden.



De ambtenaar als civil servant: een modern personeelsbeleid geeft ruimte aan sterke,
creatieve, gemotiveerde, onafhankelijke ambtenaren. Indien een schepencollege tegen de
adviezen van de diensten in een beslissing neemt, zorgt het schepencollege voor een voldoende
gemotiveerde verklaring hiervoor aan de diensten.



We zorgen voor gebruikersvriendelijke openingsuren, waarbij het gemeentehuis niet
uitsluitend op werkdagen van 9 tot 5 open is.

III Vrije tijd, sport en cultuur
We streven naar gedeeld gebruik van infrastructuur en ruimte in functie van efficiëntie en
duurzaamheid. We maken een inventaris van de bestaande infrastructuur en zorgen voor een plan
om de stedelijke vrijetijdsinfrastructuur energie-efficiënt te maken.
We verminderen samen met de verenigingen en het publiek de globale CO2-uitstoot van
vrijetijdsinfrastructuur. We laten nieuwe gebouwen voldoen aan strenge energieprestatienormen en
besteden aandacht aan ecologische design en materialen.
We ontwikkelen vanuit ons concept van de zorgvriendelijke wijken een weefsel van park- en
natuur(verbindings)gebieden doorheen het centrum en de wijken met optimale integratie van allerlei
vrijetijdsaspecten.

1 Cultuur
Cultuur van onderuit, divers en verbindend
Groen gaat voor cultuurbeleving die verbindt. Diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit staan voorop.
Lokaal cultuurbeleid is maatwerk. Het moet uitgaan van de noden in de lokale gemeenschap.
Alle soorten cultuur zijn belangrijk. Van hoge over populaire tot alledaagse vormen. Van ingebed in
wijken tot binnen de muren van de cultuurhuizen. Klassieke en nieuwe, experimentele vormen. Ze
verdienen allemaal een plek binnen het lokaal cultuurbeleid.
De bevolkingssamenstelling verandert. Dat slaat op de toenemende etnisch-culturele diversiteit, maar
ook op vergrijzing. Het cultuurbeleid moet open staan voor de veranderende realiteit en de verbreding
van cultuurproductie en -aanbod, voor nieuwe vormen van verenigingsleven.

De culturele ruimte

De culturele ruimte is meer dan de schouwburg of een concertzaal. We vergroten de culturele ruimte
door kunst naar onze bewoners te brengen.


We waarderen de publieke ruimte als plaats waar cultuur dichtbij mensen komt. De voorbije
bestuursperiode hebben we enkele mooie voorbeelden hiervan gerealiseerd: de beelden van
Odile Kinart aan het balieplein, het labyrint aan C-Mine. Kunst, cultuur en erfgoed een plaats
geven in de publieke ruimte zorgt voor laagdrempelige en toegankelijke cultuurbeleving. We
vertrekken van wat er is aan landschapserfgoed en architectuur en stimuleer initiatieven die
hiermee aan de slag willen.



Creatieve ruimtes, zoals repetitieruimtes, ateliers of kunstscholen, zijn de plek waar mensen
naar cultuur komen en aan kunst werken. Waar mogelijk zetten we scholen die na schooltijd
leeg staan in om naschoolse culturele activiteiten een plaats te geven. We stimuleren
kruisbestuiving tussen cultuur, jeugd en onderwijs.



We zetten een samenwerkingsverband op tussen lokale kunstenaars en leegstaande
handelspanden. Leegstaande panden bieden kansen aan starters en creatieve makers,
ondernemers op zoek naar winkelruimte, atelierruimte, vitrineruimte, pop-up of coworkingspaces... Tijdelijk gebruik biedt jonge starters een laagdrempelige mogelijkheid om te
ondernemen, om ideeën uit te proberen en vernieuwende concepten een kans te geven.

Duurzaam cultuurbeleid


We stimuleren muziek- en andere festivals om hun ecologische voetafdruk te verminderen.
Samenwerking met de milieudienst, communicatiedienst en lokale economie zijn troeven om
feesten te verduurzamen en een lokaal karakter te geven. Voor concrete voorstellen voor een
duurzaam, ecologisch evenementenbeleid, verwijzen we naar ons onderdeel over afval.



De zorg voor het cultureel, immaterieel en onroerend erfgoed (monumenten, landschappen,
stads- en dorpsgezichten, archeologie...) is een vorm van duurzaam beleid.



We gaan na hoe we het openbaar vervoer kunnen laten aansluiten op onze culturele
activiteiten.



Met een feestencharter engageren initiatiefnemers zich om feesten leefbaar te houden

2 Sport
Sport in de buurt
Iedereen heeft recht op basis sportinfrastructuur in de buurt. We zetten in op een betaalbaar aanbod
in de buurt. We zorgen voor een mix van specialisatie aan het sportcentrum, decentralisatie naar de
wijken toe en variatie in het totaalaanbod. Want sporten is meer dan voetballen alleen.
Buurtsport beschouwt de buurt, wijk, straat als context om sport aan te bieden. In de eerste plaats
voor mensen die door omstandigheden niet aan sport kunnen doen, maar dat wel willen.
Duurzaam en gezond sporten
Groen wil meer ruimte om te sporten: niet enkel voldoende sportinfrastructuur, maar ook meer
groene en open ruimte en veilige wegen om onbekommerd te kunnen wandelen, lopen, fietsen, … We
gaan na hoe we onze natuur en bossen nog meer toegankelijk kunnen maken voor sporters zonder
daarbij de natuurwaarden uit het oog te verliezen. Tegen sporters die niet in de natuur thuishoren
(wildcrossen) treden we op.
Voor de hardere vormen van recreatie (zoals de motorcross) zoeken we samen met de plaatselijke
clubs naar oplossingen, maar niet ten koste van alles. Schade aan de natuur en hinder voor de
omwonenden beperken we tot het minimum. Voor parkeernoden ter gelegenheid van manifestaties
gaan we op zoek naar alternatieven in de buurt.
Sport in functie van de gemeenschap
We ondersteunen en stimuleren sportclubs om een rol te spelen bij de integratie van maatschappelijk
zwakkeren en in de strijd tegen racisme en homofobie. We mikken hierbij ook op onze grotere
sportpartners. Zoals het concept 'Open Stadion', waarbij KRC Genk zich inzet als versterker, platform
en trekker van acties met maatschappelijke meerwaarde.
We ondersteunen de sportsector bij haar inspanningen om diversiteit ingang te doen vinden in de
lokale sportclubs en -verenigingen. Ook sport voor mensen met een beperking verdient een
volwaardige plek in het lokaal sportlandschap.
We proberen zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen om bewegingsarmoede weg te
werken. Sporten in groep bevordert sociaal contact en het ontwikkelen van een sociaal netwerk.
We zetten subsidies voor sportclubs in voor maatschappelijke doelstellingen. We durven nadenken
over ons subsidiereglement en koppelen werkingstoelagen aan concrete voorwaarden.
Sportinfrastructuur van de stad (of van een school) kan buiten de publieke openingsuren aan
organisaties verhuurd worden. We behandelen hierbij elke organisatie op gelijke voet en maken
duidelijke afspraken. We denken bijvoorbeeld na over het efficiënt inzetten van kunstgraspleinen.

3 Vrije tijd
We zien vrijetijdsbeleid in een trio met cultuur- en sportbeleid. Door deze bevoegdheden samen door
één schepen te laten opnemen, kunnen we daar echt werk van maken.

Iedereen kan zelf vrijetijdsaanbod mee maken. We stimuleren vrijwillig engagement met een
engagementscoach die ook het vrijwilligersbeleid trekt. Iedereen die zich wil engageren, verdient een
toeleiding naar de beste plek voor zijn/haar engagement.

Iedereen heeft recht op deelname aan vrijetijdsbeleving. We belonen met de vrijetijdspas (UiTPAS)
iedereen die deelneemt aan het vrijetijdsaanbod met spaarpunten. Daarmee verzamel je een gratis
voorstelling, zwembeurt, enzovoort. Daarnaast kent de vrijetijdspas automatisch een kansentarief toe
aan mensen met een verhoogde tegemoetkoming of in een schuldbemiddelingsproces. We voorzien
in een 80-20-regel, waarbij personen die het financieel moeilijk hebben, twintig procent van de kosten
van de vrijetijdsbesteding dragen.

We organiseren een boekenjagers junior in de Genkse wijken en scholen. We zorgen ervoor dat we
onze Genkse kinderen (en jongeren) het plezier van het boek laten ontdekken. De bibliotheek is voor
Groen een ruimte die mensen uitnodigt en uitdaagt om een boek te lezen. Nieuwe media, strips en
andere communicatievormen verlagen de drempel om kennis te maken met ons open huis. We
kennen de bibliotheek een zeer actieve rol toe in het leesbevorderingsbeleid bij onze Genkse kinderen
en jongeren.

We ontwikkelen een attractief vrijetijdsaanbod voor onze kinderen en jongeren via onze toplocaties
zoals Kattevennen-Cosmodrome, het sportcentrum, C-Mine, Heempark en La Biomista, the Battle of
Thor.
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Werken voor de stad.

I Natuur & dierenwelzijn
Groen promoot de natuur en beschermt het milieu
Groen wil onze stad op de kaart zetten als de meest groene stad van Vlaanderen. We spelen onze
unieke troef nog veel te weinig uit. Al te vaak zien we haar als iets dat in de weg staat voor stedelijke
ontwikkelingen. Voor ons is versterking van het groen ook een vorm van stedelijke ontwikkeling. Het
versterkt ons toeristisch-economisch potentieel en garandeert een duurzame tewerkstelling. Groen
wordt naast C-Mine en Thor en de vele andere een volwaardige toeristische poot.
Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is,
zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste en goedkoopste bescherming tegen
hittegolven en wateroverlast. De bescherming ervan is een hoofdzaak. Je zaagt niet aan de tak waarop
je zit. Steeds meer mensen en organisaties delen dat besef. De initiatieven van onderuit zijn talrijk.
En ook steeds meer mensen genieten van die natuur in (moes)tuin, het park in de buurt. De zuurstof
die we inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt zijn voor mensen van
levensbelang.

1 Natuur verbindt mensen met elkaar
Genk ondersteunt en zoekt een actieve samenwerking op met de bestaande natuur- en
milieuverenigingen, maar ook met burgerinitiatieven. Zoals bijvoorbeeld:


Een zadenbib stelt gratis zaden ter beschikking. In ruil daarvoor kan de ontlener zelf zaden
oogsten en deze terug binnen brengen.



Heel wat scholen vormen hun speelplaats om met speelgroen.



Op nieuw speelplekken hoeven geen peperdure speeltuintoestellen te staan. In Genk zijn er
mogelijkheden om avontuurlijk speelgroen aan te leggen.



De zorgsector werkt graag samen met natuurorganisaties, omdat een natuurlijke omgeving
ook mensen geneest.



Samentuinen is een ideale manier om tuinieren te koppelen aan sociaal contact. We bouwen
onze populaire volkstuintjes verder uit.



Een stoeptegel uitbreken voor een straattuintje, het inplanten van de boomspiegel,
gevelbegroeiing aanbrengen of groene slingers. Er is ontzettend veel mogelijk. Niet alleen het
resultaat, maar ook het overleg en de samenwerking met de buurt zijn daarbij belangrijk.



We zorgen ervoor dat in Genk blindengeleidehonden kunnen loslopen in de Genkse bossen.

2 Meer natuur- en bosgebied, ook in Genk
Genk heeft veel bosgebied. Maar de natuurwaarde ervan kan beter. Groen wil daarom voldoende
middelen voorzien om de omvorming van onze bossen op het terrein waar te maken. We besteden
hierbij voldoende aandacht aan communicatie. Maar al te vaak verwarren bezorgde bewoners natuuren bosbeheer met boskap en moet een bestuur achter aan damage control doen. Groen Genk wil een
dialoog op gang brengen met de bewoners over de natuur.
Groen Genk gaat voor het behoud van alle gebieden die op Genks grondgebied een
natuurbestemming gekregen hebben. Ook in andere bestemmingszones (woonzone, recreatiegebied)
blijft het vrijwaren van zoveel mogelijk natuur het opzet. Er zijn nog twee belangrijke doelstellingen
waarvoor we de natuur in Genk moeten versterken en groene ruimte moeten bijcreëren: in het kader
van het RUP ecologische verbindingen en in het kader van het openbaar groen binnen de 400 meter
van je woning.


We betrekken van bij het begin zo veel mogelijk mensen bij alle initiatieven voor natuur- en
bosuitbreiding



De natuur wordt oordeelkundig opengesteld voor iedereen die er respectvol van wil genieten.



Niet-gebruikte gemeentegronden geven we in beheer aan natuurverenigingen.



We maken een update van onze gemeentelijke beleidsplannen met betrekking tot ruimtelijke
ordening en natuur(verbindingen). Ook de trage wegen en de ontwikkeling van de
Stiemerbeekvallei brengen we hierin onder.

3 Natuurontwikkeling in woonzones en bedrijvenzones
Natuur hoort niet enkel thuis in reservaten of groene bufferstroken, maar ook dichtbij de mensen.
Straatgroen, gevelgroen en groendaken zijn goede voorbeelden van plantengroei in woonkernen. Ze
leveren schaduw als het zonnig is, bufferen water als het nat is en koelen door verdamping als het
heet is. We zorgen ervoor dat elke inwoner natuur kan vinden op wandelafstand. Deze normen
vormen een goede leidraad om natuur dicht bij alle mensen te brengen:
Woongroen moet altijd aanwezig zijn. Het heeft een esthetische functie en bepaalt mee het karakter
van een woonomgeving. Woongroen moet zich zeker binnen een afstand van 150 meter van elke
woning bevinden. Het bestaat in verschillende vormen: van gemeenschappelijke voortuinstroken in
sociale woonwijken tot een beeldbepalende solitaire boom op een klein plantsoen.


We maken een update van de laanbomenstudie.



We integreren het bijenplan verder in de woonomgeving



Veel Genkse woningen hebben nog grote tuinen. Groen Genk wil een boom-haag-plantactie
voor mensen met een tuin stimuleren.



We schrijven jaarlijks een wedstrijd uit om onze voortuinen in Genk ecologisch aan te leggen.



Ook reiken we jaarlijks de geboorteboom uit aan de Genkse ouders.



We bouwen een groen-stappenplan uit op basis waarvan we “de witte gaten” in Genk
systematisch opvullen. We voorzien hiervoor eventueel ook budgetten om strategische
gronden aan te kopen in het kader van het RUP ecologische verbindingen.

Ook de Genkse industrie biedt mogelijkheden tot vergroening


We maken een bufferplan op om onze woonwijken en industriezones beter te scheiden.
Grondruil kan een alternatief zijn voor het aankopen van de gronden.



We werken aan een parkmanagment om de groennormen voor de industrie gezamenlijk te
organiseren.



Genk adopteerde de rugstreeppad als beschermde diersoort. Maar de voorbije jaren kwam hij
door de oprukkende plannen voor nieuwe industriezones in de verdrukking. We
herwaarderen onze rugstreeppad. We leggen in overleg met het RLKM juridisch bindende
richtlijnen vast voor de inrichting van (industrie)gebieden waar hij voorkomt en versterken zijn
habitat.

4 Groenonderhoud
Er is zeer veel groen in Genk. Dit willen we ook zonder het gebruik van pesticiden kunnen
onderhouden. Dit willen we soms ook eens een beetje anders aanleggen. Groen wil daarom met haar
bewoners de dialoog aangaan over hoe we het openbaar domein met zijn allen kunnen beheren. De
groendienst kennen we zo niet alleen een uitvoerende, maar ook een coördinerende werking toe.
Verstandig openbaar groenbeheer zorgt voor meer biodiversiteit


Waar vinden kleine en grotere planten en dieren hun gading? In een gemillimeterd parkgazon
of een gevarieerd grasland? Kortgeschoren straatbomen of mooi uitgegroeide kruinen met
bloemen en vruchten?



Groen wil in Genk de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer van het ANB toepassen en
zo het beheer van parken en openbaar groen verduurzamen. De juiste combinatiekeuze van
bomen, heesters en kruidachtigen stimuleert de biodiversiteit en brengt afwisseling en kleur
in het openbaar groen

5 Ruimte voor water zowel buiten als binnen de woonkernen
Waterellende bij hevige stortbuien kunnen we vermijden als we voldoende ruimte geven voor
waterbuffering. In de bekende overstroombare beek- en riviervalleien of andere natuurlijke
waterbuffergebieden bijbouwen, is niet wenselijk. Op vele plaatsen kan waterbuffercapaciteit samen
gaan met natuurontwikkeling. Die plaatsen kunnen ook stiltegebieden zijn. We kunnen met andere
woorden van de nood een deugd maken door verschillende voordelen te koppelen aan noodzakelijke
ingrepen voor waterbuffering.
Genk is zeer goed gevorderd met de riolering en waterzuivering op hun grondgebied. Maar we mogen
niet tevreden zijn met een hoog percentage. Maar de ontdubbeling van de waterafvoer (hemelwater
en vuil water) is pas effectief als het volledig is gerealiseerd. Genk moet hiervoor extra aandacht
hebben, voldoende middelen voorzien en een goede planning opmaken.
Een 'waterneutrale wijk' is mogelijk. Alle hemelwater wordt er ofwel gebruikt ofwel geïnfiltreerd in de
bodem binnen de wijk. Er moet geen hemelwater afgevoerd worden. Regenwater is een gratis
grondstof. Ons gemiddeld drinkwaterverbruik is 110 liter per gezin per dag. Voor slechts de helft van
dit waterverbruik is drinkwaterkwaliteit nodig. Voor de was, het toilet of het begieten van de tuin kan
gemakkelijk overgeschakeld worden op andere waterbronnen zoals de regenwaterput. Er is dus nog
zeer veel ruimte voor waterbesparende maatregelen.

6 Dierenwelzijn: Genk beestig goed!
Ons actieplan “Genk beestig goed!” bestaat uit 30 concrete diervriendelijke maatregelen.
1. We stellen opnieuw een schepen voor Dierenwelzijn aan.
2. We respecteren en leven de universele verklaring van de rechten van het dier na.
3. We stellen binnen de politiezone GAOZ een contactpersoon dierenwelzijn aan.
4. We starten een sensibilisatiecampagne “SOS dier in Nood” op.
5. We passen de website van de stad aan met een pagina gewijd aan dierenwelzijn.
6. We ondersteunen de werking van organisaties die bezig zijn met dierenwelzijn in Genk.
7 We onderzoeken de mogelijkheid van een dierenkerkhof in onze stad.
8. We bieden educatieve activiteiten en pakketten aan rond dieren en dierenwelzijn
9. We sensibiliseren sportclubs die met dieren omgaan over hun voorbeeldfunctie.
10. We helpen rondzwervende dieren.
11. We voeren een hondenbeleid met bijzondere aandacht voor blindengeleidehonden.
12. We werken een vuurwerkbeleid uit.
13. We promoten de zwerfkattensterilisatiecampagne regelmatig.
14. We starten een sensibilisatiecampagne omtrent huiskatten op.
15. We pakken indien nodig de overlast van duiven diervriendelijk aan.
16. We stellen een reglement op dat de verkoop van alle dieren op markten verbiedt.
17. We verbieden dieren die gebruikt worden voor amusement zoals pony’s op kermissen
18. We laten alleen erkende circussen zonder wilde dieren op ons grondgebied toe.
19. We verbieden het bezit van wilde, exotische dieren in Genk.
20. We laten huisdieren toe in sociale woningen, OCMW- woningen, rustoorden of serviceflats.
21. We voorzien een dagelijks aanbod van vegetarische / vegan maaltijden in overheidsrestaurants.
22. We dringen aan op het algemeen verbod van dissectie in scholen op ons grondgebied.
23. We promoten diervriendelijke alternatieven voor dierenproeven in het ZOL.
24. We weigeren bedrijven die deel uitmaken van de bontindustrie op ons grondgebied.
25. We verwezenlijken een humaan beleid in de Genkse slachthuizen in overeenstemming met de
Belgische en Europese wetgeving.
26. We gaan de dialoog aan omtrent verdoofd slachten tijdens het Islamitisch offerfeest.
27. We bestrijden paardenverwaarlozing op ons grondgebied.
28. We starten een sensibilisatiecampagne voor kippenhouders over de vos.
29. We beschermen kwetsbare diersoorten op ons grondgebied.
30. We beschermen de Genkse natuurgebieden maximaal.

II Een gezonde stad
1 Eetbare stad
We werken een integraal voedselbeleid uit en zetten Genk op de kaart als een eetbare stad. We
werken aan drie pijlers: de productie van ons voedsel, de verwerking en een afvalstrategie. Deze lokale
voedselstrategie laat Genk toe om via een integrale en gecoördineerde aanpak vooruitgang boeken.
1 de productie (korte keten, pesticidenvrij, zelfvoorzienend, fairtrade),
2 de verwerking (veggiedag, fairtrade in de horeca, moestuinkoken, vergeten groenten, bio tutti frutti
op school, koken met afvalgroenten uit de supermarkt..)
3 en de afvalstrategie (Restorestje voor de restaurants, voedselverspilling tegengaan, voedsel
produceren met afval..)
Genk brengt daarvoor alle mogelijke partners in kaart en speelt een verbindende rol. Groen Genk richt
een burgerforum op om Genk om te vormen tot een eetbare stad. We willen Genk zoveel mogelijk
voedselonafhankelijk maken en gaan de strijd aan tegen de voedselverspilling. Het doel van dit
burgerforum is om de Genkenaren zelf initiatieven te laten uitwerken om van Genk een eetbare stad
te maken. We willen alle Genkenaren verenigen die bezig zijn rond duurzame en gezonde voeding en
alle initiatieven lokaliseren en registreren, zodat er in Genk een voedselnetwerk ontstaat waar we
ideeën kunnen uitwisselen. Dit kan gaan van de volkstuintjes tot de bioboer, de imkers, Velt, het
Heempark, de wereldwinkel, Sint-Vincentius, de horeca..). Kortom, iedereen die op een duurzame en
sociale manier in Genk met voeding actief is, willen we in kaart brengen.
1 Productie: duurzaam grondbeheer en korte keten
Groen wil landbouwers steunen bij de overgang naar onafhankelijke modellen die lokale, duurzame en
kwaliteitsvolle producten centraal stellen. Zelfs Genk, met weinig landbouwgronden op haar
grondgebied, kan op een creatieve manier lokale landbouw en voedselproductie stimuleren.
o

We ondersteunen vernieuwende en diverse vormen van stadslandbouw en -tuinieren.

o

We stimuleren moestuinieren in privétuinen.

o

We stimuleren projecten zoals fungimama voor de horeca en zetten in op eetbare terrassen. Deze
zorgen meteen ook voor meer groen in onze stad.

o

We maken ruimte voor en ondersteunen volkstuinen.

We versterken de korte ketenlandbouw in Genk:
o

We voorzien logistieke ondersteuning voor bottom-up initiatieven zoals voedselteams, vlees- en
groentepakketten of -abonnementen,...

o

We gaan na of er in de rekken van lokale handelaars of supermarkten al lokale streekproducten
worden verkocht. We brengen handelaars en producenten samen op een klimaatlunch en
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

o

We organiseren een boerenmarkt in de binnentuin van het stadhuis waar boeren uit Genk en de
nabije omgeving hun producten rechtstreeks kunnen verkopen

o

We organiseren campagnes rond de keten, voeren acties op scholen en bij de horeca,... We geven
kantines en horeca die een duurzaam voedselbeheer hebben een ‘good food label’.

o

We maken van Genk een eetbare stad en introduceren voedsel tot in onze wijken, straten, pleinen
en perken. Dit doen we door bijvoorbeeld elke wijk een eigen eetbare boom of struik toe te kennen
waarmee we de wijkgrenzen aangeven. Door aardbeitorens in perkjes aan te planten, bloembakken
te vullen met kolen… We geven zo onze stad een groene stedelijke en toekomstgerichte identiteit
die deze voedselstrategie combineert met een toeristische marketingconcept.

o

We maken met de bewoners afspraken over het beheer en gebruik van het eetbaar openbaar
groen. We gaan na welke zones van ons openbaar domein een meer commerciële voedselinvulling
kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het inplanten van een serre op de Fruitmarkt.

In Genk liggen ongebruikte percelen die eigendom zijn van de gemeente, de kerkfabriek of het OCMW.
We onderzoeken of we deze ter beschikking kan stellen van lokale korteketeninitiatieven. Dit kan in
eigen beheer, via een overheidsopdracht waarin specifieke beheerscriteria worden opgenomen
volgens het lastenboek voor biologische productie, zoals bijvoorbeeld gebruik van organische mest en
engagement voor lokale afzet. Een tweede optie is de grond verkopen aan of ter beschikking stellen
van 'De Landgenoten' (eventueel via systeem van erfpacht).
2 Consumptie
We zetten in op een gezonde en duurzame voeding door verbeterde gunningsprocedures en slimme
bestekken te gebruiken voor woonzorgcentra, kantines zoals die van het ZOL, recepties...


We stappen over op een duurzame catering. We gaan hiervoor het gesprek aan met de
Genkse zaken van wie de stad voeding afneemt bij vergaderingen, recepties en dergelijke. We
werken een standaard voor recepties uit met aandacht voor veggie, bio, korte keten en
fairtrade. Bij maaltijden garanderen en promoten we een vegetarische optie.



We promoten (bio) -schoolfruit.



We ontwikkelen modellen om gezond voedsel aan te bieden aan kansengroepen.



Door aandacht te schenken aan minder vlees eten, kan Genk tegelijkertijd werken aan haar
klimaatbeleid en gezondheidsbeleid. We werken verder aan een en organiseren 'de langste
veggietafel' , we nemen veggie-kooktips op in de diverse gemeentelijk informatiebladen en
bieden op gemeentelijke evenementen (alleen) vegetarische hapjes.



We zetten in op koken met afvalgroenten, vergeten groenten..

3 Afvalstrategie
We pakken voedseloverschotten gestructureerd aan.


We bieden via de communicatiekanalen concrete tips aan over hoe voedselverspilling tegen te
gaan.



We promoten ons Restorestje zodat klanten voedselresten mee naar huis kunnen nemen. Hier
werken we ook een sensibiliseringscampagne rond uit.



We maken de link tussen tussen supermarkten en andere spelers in de voedingsindustrie
enerzijds, en sociale organisaties anderzijds.



We richten een (pop)-up sociale kruidenier in

2 Gezond en zonder gif
Vanaf 1 januari 2015 geldt een verbod op gebruik van pesticiden (herbiciden voornamelijk om onkruid
te verdelgen). Groen Genk bekwam dat we behoren tot de groep gemeenten die een nulgebruik
hebben ingevoerd.
Groen wil de volgende stap zetten naar de volledige afbouw van pesticidengebruik door het gebruik bij
particulieren te reduceren.


We geven de mensen de kansen om zelf groenten en fruit te kweken door de ontwikkeling
van volkstuintjes.



We gaan de uitdaging aan om biologische stadslandbouw te promoten



We gaan voor eetbaar groen in de straat. De sierplant kan een bessenstruik worden, de
grondbedekker een aardbeienplant, de tropische parkboom een perelaar.



We geven bio een kans als we maaltijden of recepties aanbieden.



We werken hiervoor samen met het Heempark en VELT.

3 Zuivere lucht
Het spreekt voor zich dat Groen de bestaande wettelijke milieunormen consequent toegepast wil zien,
ook voor de industrie. We willen voornamelijk toezien op de metingen die het aandeel van Chroom VI
in de totale uitstoot van chroom bepalen. Dit aandeel is tot op heden zeer onzeker. De diverse
metingen geven aanleiding tot verschillende conclusies, waarvan de meest negatieve zorgwekkend
zijn. Dit willen we verder uitgeklaard zien. Het emissieplan voor Genk-Zuid en het behoud van de
coördinator zijn voor ons zeer belangrijke minimumvoorwaarden. Groen Genk wil ook een verdere
monitoring van de impact op verkeer nu de zone meer en meer in de richting van een logistieke poort
evolueert.
Deze wettelijke normen zijn vaak maar de minimale bescherming. Op vele vlakken is het vandaag
mogelijk om beter te doen. Daar moeten Europese normen en de richtlijnen van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) richtinggevend zijn voor het lokale beleid.
We willen daarom ook graag de vervuiling van het autogebruik in onze stad (nabij scholen) en de
verwarming in kaart brengen en op basis daarvan verdere maatregelen uitwerken. We gaan na op
welke manier mobiele meetpunten (met vrijwilligers) efficiënt ingeschakeld kunnen worden in de stad.
Groen denkt hiervoor aan een samenwerking met VITO.

4 Een veilige stad
Een gezonde leefomgeving is in de eerste plaats ook een veilige omgeving. Veiligheid is een basisrecht.
Mensen mogen zich veilig en geborgen voelen in hun straat, hun wijk, hun gemeente of stad.
Groen kiest voor een integraal veiligheidsbeleid dat werkt aan de hele veiligheidsketen: preventie,
handhaving en nazorg. Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Elke burger heeft in gelijke mate
recht op veiligheid. Daarom verzet Groen zich tegen het privatiseren van publieke veiligheidstaken.
Buurtinformatienetwerken (BIN) kunnen een uiting zijn van positief engagement van buurtbewoners
en moet passen binnen een bredere buurtwerking. Dezelfde buurt kan ook een buurt ontvangst
comité (BON) oprichten dat instaat voor de verwelkoming van nieuwe inwoners in de wijk.
Preventie door goede planning en inwoners te betrekken
De veiligheidsketen start bij een breed preventiebeleid: investeren in onderwijs, werkgelegenheid,
huisvesting, jeugdbeleid, stadsvernieuwing en de inrichting van openbare ruimte. Een veilige publieke
ruimte ontwikkelen kan enkel door alle betrokkenen te raadplegen.
Politiezorg van hoge kwaliteit

Groen zet in op een nabije en aanspreekbare politie, die borg staat voor een kwalitatieve
basispolitiezorg (onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek,
handhaving en herstel van de openbare orde, verkeer). Om snelle interventies mogelijk te maken, zijn
fietspatrouilles zeer zinvol. Hun aanwezigheid in het straatbeeld heeft vaak ook een preventief effect.
Groen is voorzichtig met het installeren van camera's. Veiligheidscamera’s kunnen geen politieagent
vervangen. Ze moeten effectief een bijdrage kunnen leveren tot het oplossen van een hardnekkig
probleem, zoals bijvoorbeeld sluikstorten. En als ze enkel een verschuiving van de criminaliteit naar
andere plaatsen zonder camera betekenen, zijn ze geen oplossing. Slimme inzet van camera's kan
nuttig zijn. Flitscamera's garanderen bijvoorbeeld massahandhaving in het verkeer waarbij elke
weggebruiker gelijk wordt behandeld. Camera's kunnen belangrijke informatie bieden bij opsporingen
en zijn een krachtig instrument in de aanpak van georganiseerde en grensoverschrijdende
criminaliteit.
Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. Dit betekent dat
milieuhandhaving een plaats moet krijgen in het zonale veiligheidsplan. Verder is dit een gedeelde
verantwoordelijkheid van de milieudienst, die actief haar controlefunctie opneemt en zorgt voor een
goede klachtenbehandeling en de lokale politie, die van milieucriminaliteit een prioriteit maakt. Groen
zet verder in op een degelijk meldpunt voor milieu-overlast. Bij calamiteiten op industrieterrein zorgen
we voor een snelle communicatie met de buurt. Ook indien de situatie onder controle is zitten burgers
met vragen en willen ze duidelijkheid. Bedrijven die meermaals voor dergelijke hinder in de wijken
zorgen krijgen een dwingend actieplan opgelegd om verdere hinder naar de toekomst te vermijden.
Overlast
Omgaan met overlast, blijft een evenwichtsoefening. We verzetten ons tegen een tendens waarbij het
geluid van spelende kinderen als overlast wordt beschouwd. Groen pleit voor een constructieve
aanpak van overlast, met bijvoorbeeld de inschakeling van straathoekwerkers die jongeren een stem
geven en tegelijk overlast kunnen verminderen. Absurde regels of vage bepalingen horen niet thuis in
politiereglementen. Op regelmatige tijdstippen houden we een kritische lezing van ons
politiereglement. Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn een zinvol instrument in een lokaal
veiligheidsbeleid, omdat zij toelaten snel te reageren op vormen van overlast en kleine criminaliteit die
veel ergernis wekken maar anders vaak onbestraft blijven. We willen ze dus strategisch inzetten. Toch
zijn er belangrijke aandachtspunten. Groen pleit dan voor een duidelijke taakafbakening:
Burgemeesters zijn niet het best geplaatst om in de plaats te treden van rechters, die ervaring hebben
met het opleggen van maatregelen, gekoppeld aan dwangsommen. GAS-boetes zijn niet
alleenzaligmakend, en zeker bij jongeren geen oplossing. GAS-boetes zijn niet steeds het meest
geschikte instrument voor minderjarigen, en zeker niet voor jongeren onder de 16 jaar. We pleiten

bovendien voor maximale inzet van bemiddeling (die wettelijk verplicht is bij minderjarigen, maar ook
mogelijk is bij meerderjarigen) en herstelgerichte taakstraffen.
Een weerbare bevolking Genk heeft een kwetsbare bevolking. We willen daarom ook preventief
inzetten op weerbaarheid van onze jongeren (en ouderen) tegen drugs, gokken, en andere vormen
van misbruik die hen in een nog kwetsbaardere positie dwingen. We wensen daarom zeer sterk in te
zetten op preventie en weerbaarheid. Goed uitgebouwde anonieme online hulpverlening om de
drempel om hulp te zoeken te verlagen.
Misdrijven tegen vrouwen Meisjes en vrouwen zijn een kwetsbare doelgroep. Groen Genk wil een
krachtdadig beleid voeren om geweld tegen vrouwen (intrafamiliaal geweld, aanranding, gedwongen
prostitutie) bespreekbaar te maken en aan te pakken. We denken hierbij niet alleen aan een
politionele aanpak, maar ook aan bijvoorbeeld een vrouwvriendelijk parkeerbaarheid en andere
maatregelen met een preventieve invalshoek zoals een goede ruimtelijke planning, het bespreekbaar
maken van seksisme enzovoort. Wij willen dat onze stad ook voldoende aandacht besteedt aan
nazorg. We wensen als stadsbestuur in samenwerking met de politie, de huisartsenkring en het ZOL
een crisiscentrum voor slachtoffers van seksueel geweld op te richten.

Een gezonde stad is het sluitstuk van de diverse acties die doorheen de andere
beleidsdomeinen werden uitgestippeld. Door te werken aan:
-

een groene leefomgeving

-

meer gezonde lucht

-

de biomonitoring en opvolging van onze jongeren in nabijheid van de industrie

-

een goede organisatie van de eerstelijnszorg

-

meer fietsmobiliteit doorheen onze stad

-

het stimuleren van sporten en beweging bij al onze jongeren en ouderen

-

een gezonde voedingsstrategie voor iedereen

-

een ziekteverzuimbeleid bij de stad

-

een sociaal beleid dat ontzorgend werkt

-

een activeringsbeleid om onze Genkenaren een zinvolle job in de buurt te geven

-

het weerbaar maken van onze bevolking tegen verslaving
…

leggen we een goede basis voor een gezonde stad.

III Klimaat, energie en afval
1 Klimaat
Een cruciale hefboom om de Belgische klimaatdoelstellingen te behalen, is een snelle vergroening van
het energiebeleid. De productie en consumptie van energie moet tegen 2050 volledig vrij zijn van
CO2-uitstoot. Lokale besturen beschikken over behoorlijk wat beleidsruimte om deze ambitie mee te
helpen waarmaken. Daarnaast moeten steden en gemeenten zich aanpassen aan de
klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met meer overstromingen of hittegolven. Een
ambitieus, slim lokaal bestuur anticipeert vandaag al op de klimaateffecten van morgen.
1 We ontwikkelen een ambitieus én realiseerbaar klimaatplan.
We bepalen het ambitieniveau en nemen de afgesproken klimaatdoelstelling op als prioritair in de
Beheers-en Beleidscyclus
o

We gaan aan de slag met het ”tweede Burgemeestersconvenant ‘klimaat en energie'. De
doelstelling is om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten, de veerkracht ten opzichte
van de klimaatverandering te verhogen en een veilige toegang tot duurzame en betaalbare
energie te garanderen. Met deze engagementsverklaring heeft Genk zich ingeschakeld in een
wereldwijde beweging van lokale besturen.

o

We stellen voorop dat Genk klimaatneutraal wordt tegen 2050. We werken hiervoor met concrete
en gefaseerde doelstellingen die voortdurend gemonitord worden zodat ons klimaatplan geen
dode letter blijft. We geven de schepen van Leefmilieu de bevoegdheid om over de diverse
beleidsdomeinen heen dit klimaatplan uit te rollen.

o

Ons klimaatactieplan wordt het instrument om de inspanningen van de lokale overheid te
monitoren en te evalueren. We rapporteren op een transparante manier aan de bevolking.

o

We zorgen voor voldoende financiële middelen om de klimaatambities waar te maken. We
investeren voldoende bij de start om later de vruchten te plukken. Sommige klimaatmaatregelen
vragen een grote investering in het begin, maar genereren op lange termijn een
terugverdieneffect. We herinvesteren die besparing in nieuwe klimaatmaatregelen. Zo kunnen
we op lange termijn aan een duurzaam klimaatbeleid werken.

o

We investeren niet alleen in middelen, maar ook in personeel om dit beleid een concrete
vertaling te kunnen geven

o

We organiseren samen met buurgemeenten of via een intercommunale groepsaankopen voor
klimaatvriendelijke producten. Zo kunnen we kosten verlichten voor gemeentelijk aankopen,
maar ook voor producten waar burgers van kunnen genieten, zoals elektrische fietsen

o

We werken samen met een Energy Service Company door een Energieprestatiecontract (EPC) af
te sluiten. Dergelijke 'ESCO' helpt lokale besturen om de energieprestatie van gemeentelijke
gebouwen te verbeteren, van prefinanciering tot de volledige opvolging van het proces. Een EPC
is gestoeld op een gegarandeerde energiebesparing voor een afgesproken termijn. Het bedrag dat
je op de gemeentelijke energiefactuur bespaart, betaalt je lening aan de ESCO terug. Via een
resultaatsverbintenis wordt de ESCO beloond als het beoogde resultaat wordt behaald. Worden
de verwachtingen niet ingelost, dan moet de ESCO het verschil bijpassen aan de gemeente

2 We maken het lokaal klimaatplan participatief en beleidsdomeinoverschrijdend
Extern: We zorgen voor een breed draagvlak, over verschillende doelgroepen heen
o

We zetten in op een participatief en democratisch traject. Participatie en co-creatie leiden tot
mede-eigenaarschap en verbreden het draagvlak. Er ontstaan nieuwe ideeën door de expertise,
ervaring en kennis die bij burgers aanwezig is. De sociale cohesie wordt gestimuleerd, het lokale
netwerk wordt verstevigd.

Intern: Een geslaagd lokaal klimaatbeleid voeren kan alleen als er samengewerkt wordt over
verschillende beleidsdomeinen heen.
o

We durven keuzes maken in mobiliteit.

o

We stoppen de versnippering in de ruimtelijke ordening en zetten in op kernversterking,
inbreiding en het vrijwaren of creëren van open ruimte.

o

We zetten in op een duurzame voedselstrategie.

o

We worden een afval-arme en transitie-rijke gemeente.

o

We geven de overgang naar een circulaire en gedeelde economie mee vorm.

o

We versterken natuur en milieu.

o

We hanteren een sociale reflex bij de uitrol van het klimaatplan zodat ook de meest kwetsbaren
zich aangesproken voelen en zodat ook zij kunnen genieten van de voordelen van een
klimaatvriendelijke gemeente.

o

We zetten in op een duurzaam energiebeleid

o

SDG: een degelijk klimaatbeleid is één van de strategische ontwikkelingsdoelen. We integreren
het dan ook in het ruimere toetsingskader van de SDG’s.

3 We anticiperen op de klimaatveranderingen
Naast een beleid om de klimaatverandering af te remmen, zijn er maatregelen nodig die de gemeente
voorbereiden op de nadelige gevolgen van klimaatverandering ('klimaatadaptatie'). Onze regio is heel
gevoelig voor extreme weersomstandigheden die door klimaatverandering meer zullen voorkomen,
zoals wateroverlast, hittegolven of uitzonderlijke stormen. Die hebben negatieve gevolgen voor de
volksgezondheid, woningen, water- en energievoorziening en verhogen ons energieverbruik voor
verwarming of koeling. Verstedelijkte en verharde gebieden zijn extra kwetsbaar voor extreem weer,
door bijvoorbeeld het hitte-eilandeffect en de verhoogde kans op wateroverlast bij stortbuien. Daarom
is een aanpak nodig die rekening houdt met ons ecosysteem ('ecosystem-based adaptation') om
klimaatbuffers uit te bouwen.
o

We stellen een klimaatadaptatiestrategie op voor Genk. Via bijvoorbeeld de opmaak van een
hittekaart en hemelwaterplan vergaar je veel kennis en inzicht.

o

We integreren klimaatadaptatie in de beleidsplannen voor ruimtelijke ordening, natuur en
openbare werken. We passen verkavelingsrichtlijnen en stedenbouwkundige verordeningen aan
om waterneutraal te verbouwen. We houden ruimte voor groen en gebruiken zoveel mogelijk
waterdoorlatende oppervlakten bij nieuwbouw

o

We creëren bijkomende ruimte voor water en buffers door slimme (her-)aanleg van openbare
domeinen met overstromingszones, wolkbreukboulevards, wadi’s, bufferbekkens, etc. We
denken verder dan parken of natuur. Vele kleine ingrepen hebben samen een grote impact.

o

We vergroenen en ontharden Genk. Meer bomen, parken, grasvelden, struiken, hagen, ... en
ontharden door bestaande verharding te verwijderen of waterdoorlatend te maken. Daardoor
kan water gemakkelijker infiltreren en krijg je verkoeling, extra waterberging, CO2- opslag én
meer biodiversiteit.

o

We zijn ambitieus om het centrum van Genk te vergroenen. Voor Groen Genk mag dit een
strategisch stadsproject worden, zoals ooit C-Mine, Thor en La Biomista ook begonnen zijn. We
geven de vergroening van ons centrum de nodige allures en uitstraling.

o

We vergroenen ook gebouwen met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling en
buffering. We maken het bv. gemakkelijk om geveltuinen aan te leggen, we werken hier een
subsidiereglement voor uit met eenvoudige regels.

o

We stellen een bomenbeheerplan op om boombeleid en boombeheer concreet, transparant,
structureel en duurzaam te maken. We investeren in een boommakelaar die Genkenaren
verbindt met de bomen op ons grondgebied en hen er ook mede-verantwoordelijkheid voor
biedt.

2 Duurzame energie als hefboom voor klimaatbeleid
Lokale besturen kunnen zowel ingrijpen in het energieverbruik als in de energieproductie - en
distributie.`
We verminderen het lokale energieverbruik


Uit het energiezuinig maken van gebouwen (zowel woningen als andere) valt heel wat
klimaatwinst te halen. Hierin willen we de volgende bestuursperiode het verschil maken. Dit is
ons eerste aandachtspunt. Om Genkenaren over de streept te trekken werken we verder met
het project dat werd uitgerold door Stebo en herdenken we onze subsidies.



We inspireren door binnen het gemeentelijk apparaat een energiezuinig beleid te voeren, met
als ambitieus doel om binnen de eigen gemeentelijke diensten en het gemeentelijk
patrimonium tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn:
Vanaf 2019 moeten alle overheidsgebouwen 'Bijna Energieneutraal' gebouwd worden. We
zetten met Genk de ambitie scherper en streven naar klimaatneutraliteit van al onze
overheidsgebouwen tegen 2030.



We beperken ons niet tot de aankoop van 100% (echt) groene stroom, maar investeren zelf in
lokale hernieuwbare energieproductie. (zie verder)



We worden een fossielvrije gemeente. We trekken gemeentelijke investeringen terug uit
fondsen die investeren in de fossiele industrie en stellen een ethische code op voor
toekomstige investeringen. We herinvesteren de vrijgekomen middelen in fondsen die de
klimaattransitie stimuleren. Zo geven we een duidelijk signaal dat Genk de transitie naar een
klimaatneutrale samenleving ernstig neemt.



We verduurzamen de mobiliteit van het gemeentelijk personeel en bezoekers.


We werken (per dienst) een duurzaam vervoerplan uit.



We organiseren workshops Ecodriving voor het gemeentepersoneel



We bieden het personeel een gevarieerd fietsaanbod, zoals plooifietsen en elektrische
fietsen.





We verduurzamen de eigen wagenvloot.



We organiseren autoluwe acties voor het gemeentepersoneel

We geven financiële steun voor energiebesparingswerken aan scholen, jeugdlokalen en
buitenschoolse kinderopvang, gekoppeld aan sensibilisering bij de kinderen.



We verduurzamen de verlichting en bekijken licht daarbij niet meer als een product, maar als
een dienst. We zetten verder in op het doven, dimmen en vervangen van onze
straatverlichting. Soms is permanente verlichting nodig voor de veiligheid. In dit geval zijn

slimme lichtsystemen die de passanten volgen of die oplichten bij beweging, een goede
oplossing. We maken een integraal lichtplan op dat 'relighting' toepast op de verlichting van
gemeentelijke gebouwen, straatverlichting, bedrijventerreinen, jeugdlokalen etc.


We organiseren lichtaudits voor wijken, bedrijventerreinen, kantoorgebouwen, etc. Een nog
grotere impact kunnen we bereiken door ook scholen, bedrijven en burgers actief te
informeren en te betrekken in het lichtbeleid



We tonen onze bedrijven ook de weg naar de vele subsidie-mogelijkheden voor licht-audits
en investeringen

We ondersteunen bedrijven in Genk die mee hun schouders willen zetten onder een sterk
klimaatbeleid. We zetten in op het verduurzamen van bedrijventerreinen. We ondersteunen projecten
rond het verhogen van energie-efficiëntie, het sluiten van materiaalkringlopen en het aanleveren van
groene stroom. We stellen een bedrijventerreinmanager aan die actief op zoek gaat naar
energiebesparende maatregelen. Subsidieer een "potentieelscan" (die de potentiële energiebesparing
in kaart brengt) op voorwaarde dat de maatregelen nadien effectief uitgevoerd worden.
We vergroenen de lokale energieproductie en -distributie

Elke gemeente heeft verschillende sterktes en uitdagingen op vlak van hernieuwbare
energieproductie waarop het beleid kan inspelen. Sommige gemeenten hebben veel wind,
andere zijn ideaal gelegen voor aardwarmte. Genk heeft Thor park en Energyville. Wat
duidelijk is, is dat we overal de lokale, gedecentraliseerde productie- en distributie van
hernieuwbare energie moeten opdrijven.


Samen met Energyville werken we mee aan een alternatief voor Langerlo. We laten ons hierbij
leiden door voortschrijdend inzicht en onderzoek.



We onderzoeken waar afval dat niet meer hergebruikt kan worden, gerecycleerd en
gevaloriseerd kan worden zonder de milieudruk op de omwonenden te verhogen. Dit is dus
steeds een evenwichtsoefening die alle aspecten mee in rekening brengt. We brengen
bedrijven, energieproducenten, intercommunales en milieuondernemers in de sociale
economie (kringwinkels) samen om samenwerkingen te stimuleren
o

Biomassa afkomstig uit GFT-ophalingen, landbouwoverschotten en
landschapsonderhoud kan vergist worden voor energieopwekking en omgevormd tot
hoogwaardig compost.



We doen onderzoek naar de mogelijkheden van groene en collectieve warmte, die vervoerd
wordt via de nieuwe generatie warmtenetten. Deze hebben een lagere temperatuur,
duurzame bronnen en opslag, zijn energie-efficiënt en geschikt voor zowel koppeling met en

tussen bedrijven en individuele woningen. 'Groene' warmte is ofwel actieve warmte
opgewekt uit 100% hernieuwbare energie (zonnecollectoren, groene stroom uit hernieuwbare
energie, biogas of biomassa, geothermie) of passieve warmte verkregen door
energiebesparing. 'Collectieve' warmte wil zeggen gebruik maken van beschikbare restwarmte,
investeren in warmtenetten en in de gefaseerde vergroening van die warmtenetten zodat ze
uiteindelijk enkel draaien op groene warmte.


Om burgers te stimuleren zonne-installaties te plaatsen denken we na over de mogelijkheden
van een rollend investeringsfonds gekoppeld aan begeleiding op maat.



We moedigen dus vooral investeringen in (kleinschalige) decentrale energieopwekking zoals
zonne-installaties aan.
o

We geven zelf het goede voorbeeld door zonnedaken en andere kleinschalige
productie te installeren in en op de eigen gebouwen

o

We gaan op zoek naar lokale opportuniteiten op vlak van hernieuwbare energie, die
uniek zijn voor Genk en een mooie synergie opleveren met andere activiteiten zoals
toerisme. Bijvoorbeeld: Groen Genk wil Genk graag op de kaart zetten als de meest
groene en boomvriendelijke gemeente. Ook alternatieve wind- en zonnebomen
kunnen mee deel uitmaken van dit groene verhaal voor Genk. In het kader van de
eetbare stad kunnen serres volledig draaien op alternatieve energie.



We zetten in op een constructieve, participatieve aanpak voor windenergieprojecten:
o

We actualiseren ons windplan en gaan na hoe we Genkenaren kunnen betrekken bij
twee stadswindmolens op Genk-Zuid.

o

We kiezen voor het plaatsen van windmolens eerst maximaal voor locaties op
industrieterreinen en langs bestaande lijninfrastructuren zoals kanalen,
autosnelwegen, … vooraleer windmolens te bouwen in de buurt van woningen of
natuurgebieden.

o

We leggen bij nieuwe windenergieprojecten burgerparticipatieve en coöperatieve
voorwaarden op. Zo is er meer inspraak van de lokale bevolking en worden
aangereikte problemen opgelost, suggesties bekeken en alternatieven onderzochten.
Dat leidt tot meer projecten, met een breder maatschappelijk draagvlak, die beter
aansluiten op de lokale noden en gevoeligheden.

3 Afval en transitie

1 Afvalbeperking & preventie
Afval voorkomen blijft de meest milieuvriendelijke keuze. Bovendien besparen we als overheid ook
geld als we de afvalstromen kunnen reduceren. Als lokale overheid staan we het dichtst bij de burger,
de lokale ondernemers, de organisatoren van evenementen, de scholen. Het is dus aan Genk om de
reductie van onze afvalberg waar te maken.
Ten aanzien van burgers
o

We verspreiden gratis stickers om reclamedrukwerk te weigeren (met een vrije keuze voor
burgers om informatieve bladen al dan niet te ontvangen). We gaan het gesprek aan om deze
informatieve bladen apart aan te bieden, en niet gebundeld in een plastic wikkel samen met de
andere reclame. We nemen de ongewenste verspreiding van reclamedrukwerk op in de GASreglementering.

o

Elk kind is goed voor 1 ton luiers. We voeren een campagne om herbruikbare luiers te promoten.
We koppelen hieraan een premie voor wasbare luiers. We gaan hierover ook het gesprek aan met
onze opvanginitiatieven voor baby’ s en peuters. We vragen om kinderen met wasbare luiers
minstens toelaten en/of het gebruik hiervan stimuleren door bijvoorbeeld een wasdienst via de
crèche aan te bieden.

o

We stimuleren thuiscomposteren in samenwerking met onze compostmeesters. Ze gaan bij
mensen thuis om hen wegwijs te maken in afvalarm tuinieren. We bouwen onze
composteertuintjes en compostschooltjes verder uit.

o

We richten compostpaviljoentjes in zoals in Maldegem. De terreintjes met compostbakken liggen
in dichtbevolkt gebied en zijn niet bereikbaar met de wagen. Ze zijn vooral bedoeld voor de
bewoners van de nabijgelegen huizen en appartementen (die vaak niet de mogelijkheid hebben om
zelf te composteren). Het compost wordt gratis uitgedeeld aan de bewoners die hun
composteerbaar afval aanleveren. De paviljoentjes zijn een goede zaak voor het milieu en creëren
een laagdrempelige sociale ontmoetingsplaats. Bovendien kost de inrichting en uitbating van de
compostpaviljoentjes minder dan de klassieke verwerking.

o

We voeren een kippensubsidie in, waarmee we de inwoners stimuleert om kippen te houden en
zo aan afvalbeperking te doen.

Ten aanzien van handelaars en bedrijven
o

We steunen handelaars en marktkramers om af te zien van plastic zakken en steunen de
consumenten om verpakkingsvrij te winkelen. Na het Genker bakje (= restorestje) ontwikkelt Genk
het Genker zakje. Zo kunnen we voorzien in herbruikbare draagtassen met de branding van de
gemeente, zodat de mensen een alternatief hebben voor wegwerpzakken en gratis reclame maken
voor het beleid van de stad.

o

We evalueren het afvalbeleid voor de marktkramers en sturen op regelmatige tijdstippen bij

o

We dringen voedselverspilling terug. We zetten het restorestje op de kaart - zie het hoofdstuk
gezondheid en voeding.

o

Bouwmaterialen vormen een grote afvalstroom. Het hergebruik blijft nog erg beperkt. Online
bestaan er fora om materialen uit te wisselen, maar een fysiek uitwisselpunt is er nog niet. We
bekijken binnen Genk waar en onder welke modaliteiten zo'n bouwmateriaalpunt tot stand kan
komen.

Ten aanzien van evenementen
o

We voeren een duurzaam, ecologisch evenementenbeleid. We vragen voor grote evenementen
een afvalplan als voorwaarde voor een toelating. We ondersteunen desgewenst de organisatoren
bij de opmaak van het plan. We verhogen project- en evenementensubsidies voor middelgrote en
kleinere evenementen gradueel naargelang de duurzaamheidsgraad. We stelen voor deze
kleinere evenementen gratis herbruikbare bekers en afvaleilanden ter beschikking.

o

We lanceren een projectsubsidie voor een afvalarm en energieneutraal evenement.

o

We dringen plastic afval tijdens onze eigen evenementen (zoals de carnavalsstoet) terug en
werken met ecologische confetti.

Ten aanzien van scholen ontwikkelen we een charter afvalarme school
o

Het Heempark biedt lespakketten aan de scholen aan in verband met afval en composteren

o

We stimuleren onze scholen oom deel te nemen aan het charter voor een afvalarme school.
Deelnemende scholen die effectief de voorwaarden naleven worden beloond met gratis
activiteiten in het Heempark voor hun leerlingen.


We nemen in de het schoolreglement van scholen op dat leerlingen enkel herbruikbare
verpakking mogen meenemen voor het middagmaal.



We vervangen drankautomaten door gezonde, goedkope en afvalarme alternatieven (bijv.
waterkannen).



We sorteren afval op school

2 Hergebruik, delen en recycleren
Burgers aanmoedigen om zo weinig mogelijk afval te produceren is de eerste prioriteit, hergebruik en
recyclage (samen met ons luik over de deeleconomie: zie eerder) aanmoedigen de tweede.


We stimuleren afvalbeperking en recyclage via tarifering
o

We onderzoeken de mogelijkheid van de invoering van een afvalophaling volgens het
principe “de verbruiker betaalt”, zowel voor het restafval en het GFT-afval. Dit kan
door een doordacht systeem van afvalzakken (ook voor het GFT-afval) of eventueel
een omschakeling naar het diftar-systeem. Wie zorgvuldig sorteert en zo weinig
mogelijk afval produceert, wordt daar financieel voor beloond.

o

We voeren ter aanvulling een flankerend beleid naar maatschappelijk kwetsbare
groepen. We stellen een bepaalde hoeveelheid vuilniszakken (of ophaalkrediet voor
containers) gratis ter beschikking van kwetsbare doelgroepen zoals OCMW-cliënten,
mensen met een beperkt gezinsinkomen,... en dit afhankelijk van de gezinsgrootte.



We maken recyclage voor meer mensen mogelijk
o

Het klassieke recyclagepark richt zich op een gezin met een eigen wagen. We
onderzoeken hoe we het recyclagepark ook voor mensen zonder wagen toegankelijk
kunnen maken.

o

Appartementsbewoners, die vaak niet over een buitenruimte beschikken, kunnen via
sorteerpunten of sorteerstraatjes sneller hun afval deponeren. Bewoners kunnen de
afvalklep openen met een gepersonaliseerde kaart die meteen de prijs berekent. De
ondergrondse containers worden geledigd zodra ze vol zijn. Het gaat over de
afvalstromen rest, gft, pmd, glas, papier en karton.



In het kader van de uitbouw van een parkmanagement initieren we collectieve recyclage door
bedrijven
o

In het Uitvoeringsplan 2016-2022 staat dat lokale besturen proefprojecten kunnen
opzetten rond de collectieve inzameling van selectieve fracties op een bedrijventerrein.
Dit zorgt voor milieuwinst en een goedkopere want efficiëntere logistiek. We starten
samen met de uitbaters van het bedrijventerrein een project op en zorg voor een
vlotte service. Zo vermijden we zo dat individuele bedrijven kleine hoeveelheden van
selectieve stromen bij het restafval gooien.

o

In een tweede lijn onderzoeken we hoe afvalstromen voor het ene bedrijf grondstoffen kunnen opleveren voor andere afvalverwerkende bedrijven in de omgeving.

o

We bewaken de milieudruk van deze afvalstromen

3 Zwerfvuil & sluikstorten
Zwerfvuil en sluikstorten terugdringen blijft een grote uitdaging. Enkel een geïntegreerde aanpak
werpt vruchten af. We sensibiliseren (preventief), lossen de problemen concreet op (curatief) en
voeren tot slot een handhavingsbeleid (repressief).
We werken preventief door te sensibiliseren, de bevolking te betrekken en plaatselijke acties te
organiseren of te ondersteunen.
o

We ontwikkelen een peter- en metersysteem. Deze inwoners gaan regelmatig zwerfvuil rapen en
worden ondersteund door de milieudienst. Hierbij voorzien we in uitrusting, zorgen we voor een
cadeaubon en zetten we de meters en peters jaarlijks in de bloemetjes. We plaatsen borden met
'hier hebben we net opgeruimd, hou het netjes'.

o

We organiseren een wedstrijd. Dat kan op het niveau van de afvalintercommunale (wedstrijd
voor jeugdbewegingen), maar ook bijvoorbeeld op straatniveau, zoals 'De Schoonste Straat' in
Mechelen.

o

We werken een reglement uit voor verenigingen, een groep burgers,... die een zwerfvuilactie
willen ondernemen.

o

We hebben een beloningssysteem in voor mensen die actie ondernemen om zwerfvuil terug te
dringen.

o

We voorzien voldoende afvaleilanden bij alle gebouwen in gemeentelijk beheer. We voorzien aan
elke ingang van een gemeentelijk gebouw een plaats om sigarettenpeuken te deponeren en
voeren een beleid hierover met de horecazaken.

We werken curatief: We brengen het aantal en de plaats van vuilnisbakken in kaart en evalueren
kritisch. Meer vuilnisbakken leiden niet altijd tot minder zwerfvuil. De mate waarin sociale controle
mogelijk is, speelt een belangrijke rol.

We werken repressief: er is nog steeds een groot gevoel van straffeloosheid als het gaat over zwerfvuil
en sluikstorten. Indien nodig nemen we repressieve acties.
o

We maken gebruik van GAS-boete voor sluikstorters. Andere regels die bestraft kunnen worden
met een GAS-boete zijn de verplichting voor uitbaters om een vuilnisbak te zetten en de vloer 10
meter rond hun uitbating proper te houden (bijv. peuken), een verbod op flyeren of het uitdelen
van gadgets zonder toelating.

o

We opteren voor een strategisch gebruik van camera’s op sluikstorthotspots.

4 Afvalintercommunales als aanjager van de circulaire economie
Groen wil zoveel mogelijk producten en grondstoffen hergebruiken en zo weinig mogelijk waarde
vernietigen. Afvalintercommunales kunnen de motor zijn in de lokale transitie naar een circulaire
economie. Tussen 2019 en 2024 moeten veel afvalintercommunales verlengd worden. We grijpen
deze verlenging aan om de circulaire ambities op te nemen in de visie en doelstellingen.

o

We laten als lokaal bestuur in de nieuwe beheersovereenkomst met de afvalintercommunale als
voorwaarde opnemen dat de afvalintercommunale een voortrekkersrol inneemt in de transitie
naar de circulaire economie.

o

We nemen in de nieuwe beleidsplannen van de afvalintercommunales op dat de deelnemende
lokale besturen de intercommunale niet louter financieren in functie van de hoeveelheid verwerkt
afval. We maken een deel van de vergoeding afhankelijk van andere doelstellingen. Twee
doelstellingen kunnen zijn: restafval verminderen en een deel van het afval terug inzetbaar
stellen.

o

We bouwen als afvalintercommunale expertise op met betrekking tot 'performance-based'contracten voor duurzame overheidsaankopen. Deze kunnen de aankoopdiensten van de
gemeenten adviseren en groepsaankopen organiseren (bijvoorbeeld verlichting voor
gemeentelijke gebouwen).

o

We gaan als afvalintercommunale samenwerkingsverbanden aan met de lokale kringwinkels voor
hergebruik van grondstoffen voor het vervaardigen van nieuwe spullen.

