
 

Hulpdiensten vinden de weg niet in Genk-Centrum 

 

Straatnaamgeving is een gevoelig punt.  Wij hebben de vorige gemeenteraad nog een discussie 

gehad over bepaalde straatnamen. 

Het is natuurlijk altijd voor een deel subjectief.  De ene persoon zal het een goede naam vinden 

terwijl de andere het maar niets zal vinden. 

Het zijn leuke discussies om te voeren maar het wordt plots bittere ernst als onze hulpdiensten  in de 

war geraken door de benamingen. 

Begin 2013 is er een spijtig voorval geweest in Genk-Centrum.   

Een vrouw die woont in Residentie Esplanade in de Winterslagstraat 33 krijgt een beroerte.   

Er ontstaat paniek (wat een logische menselijke reactie is), de buurman alarmeert de hulpdiensten 

maar heeft het moeilijk om de juiste plaatsnaam door te geven. 

In zijn omschrijving vernoemt hij de naam “Esplanade”, de naam van de residentie op de 

Winterslagstraat 33.  Nu dat had hij beter niet gedaan want de hulpdiensten zijn gaan aanbellen bij 

Hotel Esplanada, ook gelegen op de Winterslagstraat maar wel aan de andere kant van de 

Europalaan. 

Uiteindelijk zijn de bewoners de hulpdiensten op straat gaan zoeken om hen de juiste weg te 

wijzen… 

Nu wij weten allemaal dat tijd in dit geval zeer belangrijk is.  Enkele minuten kunnen het verschil 

betekenen tussen leven en dood. 

De verwarring tussen Esplanade en Esplanada is echter niet de enige oorzaak van dit spijtig incident. 

Om de Residentie Esplanade te bereiken met de ambulance moet men de ingang (via de poort) 

nemen tegenover het station van Genk. 

 

Volgt U nog ? 

 

Dus om de Winterslagstraat 33 (Residentie Esplanade) te bereiken moet u niet bij hotel Esplanada 

zijn (ook gelegen op de Winterslagstraat) maar wel de poort binnenrijden via de Europalaan 

tegenover het station…. 

Het is dan ook nog belangrijk dat men de linkse poort neemt want indien men door de rechtse poort 

rijdt komt men terecht bij de appartementen van het stadsplein… 

Dat er voor de ingang van beide poorten een gebodsbord staat met daarop de tekst  “uitgezonderd 

plaatselijke bediening” helpt ook niet echt. 

 



 

 

In de inkomsthal van de appartementen aan het stadsplein worden de bewoners gewaarschuwd over 

deze problemen. 

De bewoners worden gevraagd om de hulpdiensten steeds de volgende informatie te geven. 

 STADSPLEIN 

 APPARTEMENTEN ACHTER HET CARBON HOTEL 

 INGANG VIA DE GROTE POORT TEGENOVER HET STATION 

 

Nu goed, ik kan mij voorstellen dat de stem aan de andere kant van de lijn gaat zeggen,” kan je mij 

niet gewoon het adres doorgeven ?” 

 

Een voor de hand liggende oplossing voor dit probleem bestaat allicht niet. 

Enkele bedenkingen om tot een mogelijke oplossing te komen. 

 Zou het niet logischer zijn om de appartementen op het stadsplein de straatnaam 

Europalaan te geven.  In 2009 heeft men voor de appartementen aan de andere kant van 

het stadsplein ook een wijziging doorgevoerd, deze mensen wonen sedert 2009 in de 

Dieplaan en niet meer op het stadsplein. 

 

 Als de poorten gesloten zijn zou het al helpen indien er op de poorten omschreven staat 

waartoe ze leiden.   

o Linkse poort : losplaats Delhaize + Residentie Esplanade (Winterslagstraat 33) 

o Rechtse poort : appartementen stadsplein 102 en 103 
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