
 

 

 
Proefproject ‘open gevangenis’ in Genk. 

 
In het Belang van Limburg van 10 januari 2017 kondigde Burgemeester Wim Dries 
dat de Stad Genk kandidaat is voor een proefproject ‘open gevangenis’ van minister 

van Justitie Koen Geens (CD&V). De bedoeling van dit project is om de integratie 
van de gedetineerden te verbeteren.  

  
Een project dat extra tewerkstellingsplaatsen in Genk creert kan alleen maar 
aangemoedigd worden.  

Toch zijn er bedenkingen bij dit project.  
Alvorens deel te nemen aan zulk een project moet er nagedacht worden over de 

socio-economische effecten hiervan. Hierbij denk ik in het bijzonder aan de effecten 
op de tewerkstelling, stadsvlucht en veiligheid. 

 
Volgens recente cijfers van de VDAB bedroeg de werkloosheidsgraad eind oktober 
2016, 12,4% in Genk, ten opzichte van 7,7% gemiddeld in Limburg. 

 
Verder heeft Genk als enige centrumstad al enkele jaren te kampen met een 

aanzienlijke  stadsvlucht. Zolang aan het probleem van de stadsvlucht geen 
oplossing wordt gegeven, zijn zulke projecten gevaarlijk voor de leefbaarheid van 
Genk. 

 
Verder vragen we ons ook af welk effect zo een project zal hebben op het algemeen 

veiligheidsgevoel in de stad. Het algemeen onveiligheidsgevoel bedroeg in de stad 
Genk 9,1%,  maar het stijgt elk jaar. We moeten ervoor zorgen dat dit gevoel niet 
opnieuw aangewakkerd wordt met de komst van een ‘open gevangenis’. 

 
 

Hieromtrent wil ik volgende vragen stellen, meneer de burgemeester: 
 

1. Hoe ziet het college van Burgemeester en Schepenen de uitrol van dit 

project? Kan de burgemeester al iets meer toelichtingen geven bij de locatie, 
timing, ..  van dit project? 

2. De probleem van de stadsvlucht is u wel bekend. Hoe schat u het effect van 
dit proefproject in op de stadsvlucht?  

3. Hoe schat het college van Burgemeester en Schepenen het effect van dit 

proefproject in op de tewerkstelling? Hoe gaat u er proberen voor te zorgen 
dat de werkgelegenheid van de Genkenaren niet in gedrang komt?  

4. Welke maatregelen voorziet het college van Burgemeester en Schepenen om 
tegemoet te komen aan de eisen van veiligheid en het veiligheidsgevoel?  
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