
 

Extra Agendapunten van de N-VA fractie voor de gemeenteraad van 19-09-2013  

1/ Slingervuil langs onze wegen   (indiener, Marleen Vrancken) 

Deze zomer ben ik meermaals met fiets op pad geweest. 

Ik merk dat langs de wegen, en in de fietstunnels, zeer veel afval achtergelaten wordt. 

Het gaat dan vooral om drankblikjes en plastieken verpakkingen. 

Ik weet dat de stadsdiensten hard hun best doen om het slingervuil op te ruimen, maar dat 

dit een zeer grote opgave is. 

o Het is mogelijk om op plaatsen waar veel drankblikjes achtergelaten worden 

blikvangers te plaatsen. (zie foto) 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Het is mogelijk om mensen die een GAS-boete krijgen wegens sluikstorten in te 

schakelen om dit afval op te ruimen. Deze mensen kunnen een aantal uren 

presteren, en zo een vermindering krijgen op hun boete. 

(Noordlaan, Tennislaan, Bosdel, wagemanskeel, fietstunnels Hasseltweg-Europalaan, 

Kolderbos …) 

 

 

 

 

 

 

Sluikstorten in Kolderbos 



 2/ Personeelsproblemen in de kinderopvang  (indiener, Ann Baptist) 

De stad ondersteunt de kinderopvanginitiatieven in Genk en dat is ook nodig.  
Indien dit niet zo zou zijn, zouden vele initiatieven, die hoofdzakelijk op vrijwilligers draaien, 
financieel niet leefbaar zijn.  
Het is vooral op vlak van personeel dat de zaken wat moeilijker liggen.  
Op dit moment moet je, als je dringend personeel nodig hebt ter vervanging of in minder dringende 
mate ter uitbreiding, eerst een schriftelijke aanvraag indienen bij de Dienst Sociale Zaken.  
Daar wordt een dossier opgemaakt omtrent het personeelslid en wordt dit verder goedgekeurd op 
het volgende schepencollege.  
Pas daarna kan er een contract worden ondertekend. Intussen ben je twee weken kwijt .  
 
Veel kinderopvanginitiatieven draaien op minimumbezetting omdat de personeelskosten anders de 
pan uitswingen.  
Indien er iemand wegvalt in de opvang is dit organisatorisch onmogelijk om dragen.  
De twee weken die een vervanging in beslag neemt is een veel te lange periode.  
Dit systeem moet op een of andere manier flexibeler kunnen. Rekruteren via een interimbureau is 
financieel niet haalbaar.  
Er zit de vrijwilligers, die er anders ook al veel tijd in steken vaak niets anders op dan zelf in te 
springen in hun opvang. 
Indien het een schoolgebonden initiatief is, moeten er vaak leerkrachten worden opgevorderd. 
 


