
Vraag tot Gedachtenwisseling en tot oprichting van een Task Force naar aanleiding van de 

resultaten van de Stadsmonitor 2014 mbt de ‘Stadsvlucht’. 

 

 

De onlangs voorgestelde Stadsmonitor geeft op een zeer gedetailleerde wijze, onder andere, 

een duidelijk beeld van de Stad Genk en van haar verhouding tot de andere centrumsteden. 

Het dient in ieder geval een beleidsinstrument te zijn, waarbij onze fractie aandringt om deze 

Stadsmonitor ernstig te nemen. 

 

Het staat iedereen vrij om er de positieve punten in de Pers te benadrukken, maar het is de 

plicht van de beleidsmakers om het comfort en de tevredenheid van de Genkse burgers te 

verbeteren. 

 

In alle steden, met uitzondering van Genk, is het migratiesaldo van jongvolwassenen 

positief. Er komen meer jongvolwassenen in de stad vertrekken dan dat er bijkomen.  

 

De cijfers vertonen zeer grote verschillen met de andere centrumsteden (bijvoorbeeld Hasselt 

+33,4, Genk -8,7, totaal Cetrumsteden +39,1, totaal Vlaams Gewest +11 

Deze verschillen zijn te groot en te ernstig om genegeerd te worden. Daarenboven zijn ze 

niet nieuw. 

 

Van de inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden heeft de Genkenaar het laagste 

inkomen. De Genkse inkomens liggen 1.848 euro of 11,1% onder het gemiddelde van de 

centrumsteden. De inkomens van de inwoners van de 13 centrumsteden liggen nog 6,3% 

onder het inkomen van de gemiddelde Vlaming.  

Genk heeft relatief veel aangiften in de lagere inkomensklassen en eerder weinig in de 

hogere. 

14,7% van de belastingaangiften zijn aangiften onder de 10.000 euro; hiermee situeert Genk 

zich iets boven op het gemiddelde van de 13 centrumsteden (14,2%). Voor wat betreft de 

hoogste aangiften, die van 50.000 euro en meer, situeert Genk zich met een aandeel van 

10,3% onder het gemiddelde van de 13 steden (13,2%). (cijfers 2012) 

 

Ook deze verschillen zijn te groot en te ernstig om genegeerd te worden. 

 

Eén van de gevolgen van de Stadsvlucht is vanzelfsprekend dat de belastbare grondslag 

verdwijnt, en dat de Genkenaren met minder steeds meer belastingen zullen betalen. 

Daarenboven verlaten de Genkenaren met de (potentieel) hogere inkomens de Stad. 

 

Blijkbaar wordt er geen oplossing gevonden voor dit reeds lang bestaande probleem. 

 

Onze Fractie roept op tot het houden van een gedachtenwisseling omtrent het probleem, en 

stelt voor om, naar analogie met SALK, een studie te laten uitvoeren naar de oorzaken van de 

stadsvlucht. Daarenboven vragen wij om een Task Force op te richten om aan de aan te 

duiden oorzaken van de stadsvlucht voorstellen te doen aan het Stadsbestuur. 

 

Voor de N-VA-fractie, 

Jos Lantmeeters, gemeenteraadslid 


