
7 februari 2017 

Voorstel tot motie 
 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

Mogen wij u vragen volgende motie ter bespreking en stemming te willen agenderen op de zitting 

van de gemeenteraad van 16 februari 2017? 

Motie tot intrekking van de beslissing van 
het College van Burgemeester en 
Schepenen van 20 december 2016 
betreffende de visie over het toekomstig 
beheer van de platanen in de tuinwijk 
Waterschei 
 

De gemeenteraad,  

 

- Gelet op zeer hoge tot uitzonderlijke erfgoedwaarde toegekend aan de Tuinwijk van 

Waterschei in het kader van de thematische inventarisatie van het sociale 

woningbouwpatrimonium; 

 

- Gelet op het besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en 

vastgestelde lijst, waarin de Steenkoolmijn van Waterschei (Tuinwijk) wordt vastgesteld als 

bouwkundig erfgoed. Deze vaststelling is geldig sinds 5 oktober 2009; 

 

- Gelet op de verschillende rapporten, overleggen en plaatsbezoeken van diverse experten 

waarnaar verwezen wordt in de oorspronkelijke beslissing; 

 

 

- Gelet op het feit dat provincie Limburg sterk aandringt op een uitbreiding van het UNESCO-

dossier met de westelijke mijnzetels; 

 

- Gelet op het feit dat de huidige principiële beslissing  kan interfereren met het UNESCO-

dossier indien men afgaat op de thans bestaande afbakeningscriteria voor het gebied: “Alles 

wat gecreëerd en/of gebruikt werd in functie van de mijnindustrie, en een verbinding vormt 

tussen de verschillende mijnzetels, en een duidelijke associatie of belichaming van het 

steenkoolverleden oproept. Alle aansluitende structuren, te bekijken als cluster of als 

patroon met sociale structuur, en inclusief directeurs-en ingenieurswoningen, 

logementshuizen, openbare gebouwen en dienstgebouwen, en waar openbaar groen –
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typisch voor garden cities- aanwezig is, en inclusief de typische stratenstructuur, en waar 

intact patrimonium aanwezig is, en waar de mijnmaatschappij bouwheer was”; 

 

- Gelet op het feit dat de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen een 

fundamentele en onomkeerbare impact heeft op de erfgoedwaarde en het tuinwijkkarakter; 

 

- Gelet op het feit dat alles in het werk moet gesteld worden om het groene karakter van de 

Stad Genk te bewaren en te ondersteunen; 

 

- Gelet op het feit dat inderdaad tegemoet moet gekomen worden aan de evidente problemen 

die de wijkbewoners ter plaatse ondervinden; 

 

 

 

- Vraagt aan het College van Burgemeester en Schepenen bij motie: 

1. om de beslissing van het schepencollege van 20 december 2016 betreffende de visie 

over het toekomstig beheer van de platanen in de tuinwijk Waterschei in te trekken; 

2. een andere beslissing te nemen die het unieke karakter van de tuinwijk niet aantast; 

3. dienvolgens te beslissen tot het 

- Wegnemen van de onderbegroeiing van klimop en het vervangen door gras  (klimop 
kwam veel terug als moeilijk te onderhouden en ‘vuil’). 

- Een detailopname van de positie van de bomen t.o.v. de perceelsgrenzen en 
bebouwing te maken 

- Enkel te overwegen om een aantal meest storende bomen weg te nemen  
- Een bijkomende snoei van de bomen door te voeren 
- Over te gaan tot het herstellen van stoepen en riolering. 
- Ondersteuning te verlenen voor herstellen van stoepen en riolering en anderen op 

privé eigendom naar aanleiding van oprukkende wortels. 
- Gemeenschappelijk georganiseerde acties met hulp bij opruim bladeren, 

schoonmaken goten etc… in het seizoen te organiseren. 
- werk te maken van een sensibiliseringscampagne om de Genkse bevolking te 

overtuigen van het belang en nut van de bomen in  onze stedelijke omgeving. 
 
 
 
 
Voor de N-VA-fractie, 
 
Jos Lantmeeters 


