
 

Extra agendapunten voor de gemeenteraad van 21 november 2013 (N-VA GENK) 

 

1/ Vraag i.v.m. de timing van de vele wegenwerken in Genk.  (Ann Baptist) 

Beste burgemeester, beste schepen 

Het moet mij van het hart dat de timing van de wegenwerken in Genk toch wel erg ongelukkig is. Dat 

de langverwachte werken door awv  de westerring eindelijk bezig zijn , daarmee is iedereen gelukkig. 

Tegelijk werd, en dat is ook logisch door onze diensten de Vennestraat aangepakt. 

Het grootste probleem is echter de samenloop van de werken. Wanneer intussen ook de 

burgemeester Bijnenslaan wordt aangepakt, is dat wel een erg ongelukkige timing. De ellenlange 

files op de Europalaan getuigen van de moeilijke doorstroming.  

Tegelijk is ook de fruitmarkt nog volledig opgebroken en gezien het slechte weer, zal er 

waarschijnlijk niet veel voorsprong op het schema worden genomen. 

Misschien kunnen de werken in onze stad toch iets beter op elkaar afgestemd worden, zodat enig 

doorgaand verkeer nog mogelijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/ Olie vervuiling in het containerpark. (Ann Baptist) 

Een tweede punt behelst het beheer in het containerpark in Genk, in Winterslag. Op de plek waar de 

motorolie wordt verzameld is er in principe een milieuprobleem gecreeerd. Iedereen kent het 

bijtende effect van remolie en de ernstig vervuilende effecten van gebruikte motorolie. Op de plek 

waar dit ingezameld wordt is overvloedig geknoeid, zodat de olie over een heel grote oppervlakte 

verspreid raakt. Dit is een containerpark onwaardig. Ofwel begeleidt men de mensen met deze 

motorolie ofwel zamelt men ze in de recipienten in , zodat ze op een propere manier kunnen 

worden gerecycleerd.  

 



 



3/ Ondersteuning van de huiswerkbegeleiding  (Marleen Vrancken) 

Tijdens de week van de armoede is er in het lop gesproken over kansarmoede.  

Niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen wat betreft huiswerk. Niet iedereen heeft een goede plek 

om zijn of haar huiswerk te maken. Niet iedereen kan op hulp rekenen. Niet iedereen krijgt er de tijd 

voor. 

Op dit lokaal overlegplatform werd overeengekomen dat er een degelijk huiswerkbeleid gevoerd 

moet worden op de scholen. 

Vanuit de Vlaamse overheid wordt sport na school al gefinancierd. En met succes. In een aantal 

Genkse lagere scholen wordt al voor het 2e jaar "multi move" georganiseerd. 

Dit zijn sportactiviteiten voor de kleuters en leerlingen van de lagere school. Hierdoor hebben meer 

kinderen de kans om aan sport te doen na school. Dit draagt ook bij aan het oplossen van het 

probleem van overgewicht bij onze jonge kinderen. 

Er zijn ook al scholen die naschools aan huiswerkbegeleiding doen. Een goed voorbeeld is “het 

schoolke” in Oud Waterschei.  Zij hebben een degelijk beleid uitgestippeld.  

Zij leren de kinderen een strategie om hun huiswerk aan te pakken,  hoe ze aan hun huiswerk 

moeten beginnen. De leerlingen krijgen dan ook de kans om hun huiswerk te maken onder de 

begeleiding van een leerkracht. 

Zo hebben deze kinderen dezelfde kansen op huiswerkgebied. 

Op deze school is de huiswerkbegeleiding een groot succes. Er zijn meer dan 100 kinderen die er aan 

deelnemen. 

Het zou goed zijn om zo een huiswerkbeleid in alle Genkse scholen in te voeren. 

Dit kan door de scholen te ondersteunen vanuit de stad, zoals de Vlaamse overheid dit doet voor de 

"multi move". 

Door deze activiteiten te subsidiëren, zullen scholen sneller de stap kunnen zetten naar een degelijk 

huiswerkbeleid.  

 

 

 


