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Provincie LIMBURG 
Arrondissement HASSELT 

Stadsbestuur 
GENK 

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van 
de gemeenteraad 

 
Vergadering van 25 januari 2018 
 
Aanwezig: de heren Dullers, voorzitter; Dries, burgemeester; Bruno, Çaglar, mevr. Nagels, 
Dhoore, Cacciatore, Swartenbroekx, mevr. Parthoens, mevr. Trippaers, schepenen; 
Vangeneugden, Grouwels, Vandebrouck, mevr. Steyvers, mevr. Laporte, Gerits, Arts, 
Lantmeeters, Dewitte, mevr. Kutuk-Yildiz, Janssens, Bollen, mevr. Dillen, mevr. 
Kempeneers, Kayacan, Knevels, mevr. Vrancken, Cucchiara, Kilic, Mercken, mevr. 
Bobbaers, mevr. Booms, Houtmeyers, Iri, Harraq, mevr. Cludts, Talmssou, mevr. Paesen, 
mevr. Roncada, raadsleden en Haeck, secretaris. 
 

 Goedkeuring wegenprogramma 2018 en rapportering werken 2017. 
 

DE RAAD: 
 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 24; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 
klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, 
en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2; 
 
Verwijzend naar het goedgekeurd budget 2018; 
 
Verwijzend naar het voorstel uit te voeren wegenprogramma 2018 in eigen beheer, met 
name: 
 

Wegenwerken voorstel 2018   

Werken stedelijk domein - partners   

Wegen   

G.A.Galopinstraat (van Zaveldries tot Zuidplaats ) frezen en vernieuwen KWS 

Kortestraat frezen en vernieuwen KWS 

Rondpuntlaan - gedeelte frezen en vernieuwen KWS 

Gildelaan-Nieuwdakplein herstellen betonplaten en betonband 

Hofstede aanleg achterliggend wegje 

Diepenbekerbos  frezen en vernieuwen KWS 
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A.Rodenbachlaan frezen en vernieuwen KWS 

Leeuwerikstraat - Wielewaal en Karakietstraat frezen en vernieuwen KWS 

Achterliggend wegje Staatstuinwijk - Doornstraat frezen en vernieuwen KWS 

Omgevingswerken   

Driehoeven fase 2 stoepen - inritten parking 

Zagerijstraat - pastorij Bret verfraaiingswerken 

Hoogstraat - begraafplaats Centrum onderhoud 

Opglabbekerzavel - begraafplaats Waterschei onderhoud 

Binnenlaan  50-54 -  De Singel omgevingswerken  

Kasterstraat - mini-pitch  renovatie asfalt verharding 

H. Forierstraat - mini-pitch renovatie asfalt verharding 

Hovenierslaan - aanpassen binnenplein  verharding - groen 

Plaggenstraat omgevingswerken Familia 

Zagerijstraat omgevingswerken Chiro Bret 

Voet- en fietspaden en inritten   

Wijk Sledderlo - zijstraten ged. Bijlkestraat en Boenerstraat vernieuwen voetpaden en inritten 

Zijstraten Klimoplaan - Kruidenlaan inritten 

Hoekstraat- Overheidestraat-Drogebosstraat stoepen en inritten 

Hooiweg Kolderbos - vernieuwde app.  venieuwen voetpaden  

Rustlaan toegangswegeltjes 

De Koor - Sloorstraat - Gerststraat - Eviestraat stoepen en inritten 

Europalaan - inrit Fruitmarkt  vervangen inrit verharding 

Stalenstraat 120 heraanleg inrit 

Wijk Termien inritten na verbouwingen Nieuw Dak 

Weg naar As - Toermalien wandelpaden: vervangen grasdallen in 
KWS 

Mettenveld herstellen stoepen 

Parkings   

Oude Driesstraat heraanleg parking 

Tennisdel heraanleg parking 

Thorpark - Campus T2 uitbreiding parking  

Roerstraat t.h.v. ju-jitsu aanleg parking 

Weg naarAs  tijdelijke busparking  

Verkeersveiligheid   

Woonzorgzones  fase 2 

Kattevennen  bushalte aan Genk VV 

ZOL inrit aanpassen 

Allerlei   

Horizonlaan   omgevingswerken TOP: aanleg bekken 

Slagmolenweg  ruimwerk Dorpsbeek - Stiemerbeek 

TD Stedelijke Werkplaatsen verbeteren opslag materialen 

Invalswegen slopen wijk - kiosk 

Sportinfra   

Hortensiastraat - atletiekpiste Winterslag overlagen 

Klotbroek - St. Antonius Congo verbeteren parking  
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Meistraat -Bregel  omgevingswerken 

Trichterweg - Muay Thai omgevingswerken 

Smeilstraat  afbraak gebouw schuttersgilde 

Herkenrodestraat - White Sox  afbraak oud clublokaal 

Zenobe Grammestraat - voetbal afbraak kleedkamer 

Werken niet stedelijk domein    

Omgevingswerken   

Halmstraat - kinderdagverblijf fase 2  

Roerstraat - cyclobal Winterslag draadafsluiting 

Keinkesstraat - Europaschool vernieuwen speelplaats 

Weg naar As - wandelpaden Toermalien vervangen grasdallen in KWS 

Torenlaan - vzw Ancri  omgevingswerken  

Stadionplein - KRC Genk waterrecuperatie 

Staatstuinwijk - moskee omgevingswerken  

Parkings   

Brandweg - Marokkaanse Moskee  aanleg verharding parking  

Emiel Van Dorenlaan - vzw Azimate aanleg parking 

 
Gelet dat de kredieten voor de financiering van de geplande uitgaven zijn voorzien in het 
goedgekeurd budget 2018, onder actie 2018141359 en raming 20181401540 (de 
overeenstemmende contracten worden afgesloten ingevolge  een te houden prijsvraag via 
een door de raad goed te keuren lastenboek); 
 
Verwijzend naar het verslag van de uitgevoerde werken 2017, met name : 
 

Rapportering 
wegenwerken 2017   

Werken stedelijk domein   

Wegen   

De Schom - Volmolen en De Hutten   

Huisbampstraat-Paresbemdstraat gietasfalt op betonband- frezen en 
overlagen 

Molenstraat ( Burg.Bijnenslaan-Molenblookstraat) frezen en vernieuwen KWS 

Zandbergstraat - Horstenstraat - Asbergstraat  frezen en vernieuwen KWS 

Heibergstraat - Asbergstraat frezen en vernieuwen KWS 

Wintergroenstraat - gedeelte frezen en vernieuwen KWS 

Stukstraat frezen en vernieuwen KWS 

Koerweg - gedeelte frezen en vernieuwen KWS 

Lantmeetersweg - gedeelte frezen en vernieuwen KWS 

Omgevingswerken   

Jules Carlierstraat  voorplein 

Eikenlaan 34 - Turkse moskee verfraaiingswerken 

Limburghal  ingang trouwzaal 

Hovenierslaan - aanpassen binnenplein  verharding - groen 
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Hoogstraat - begraafplaats Centrum omgevingswerken 

Opglabbekerzavel - begraafplaats Waterschei omgevingswerken 

Horizonlaan -TOP stad Genk omgevingswerken 

Voet- fietspaden en inritten   

Muntstraat  vernieuwen inritten - grasdallen 

Wijk Sledderlo - zijstraten Bijlkestraat en 
Boenerstraat 

vernieuwen voetpaden en inritten 

Klimoplaan - Kruidenlaan inritten 

Willy Minderstraat inritten 

Kolderbosstraat iritten 

Valleistraat  inritten 

Vennestraat 325 heraanleg stoepen  

Hoogstraat 50 heraanleg inrit  

Stalenstraat 120 heraanleg inrit  

Woudstraat 9 heraanleg inrit  

Wijk Termien  inritten na verbouwingen Nieuw Dak 

Wijk Winterslag herstellen stoepen 

Wijk Waterschei herstellen stoepen 

Venkenlaan stoepen - gedeelte vervangen in 
dolomiet 

Parking   

Kattevennen aanleg grasdallen parking 

Thorpark aanleg grasdallen parking 

Braambesstraat aanleg bijkomende parking 

Verkeersveiligheid   

Kattevennen bushalte Genk vv 

Boekveldstraat-Bronsbosstraat-Schabartstraat anleg verhoogd kruispunt 

M. Habetslaan - directeurswoning werfhekken 

Haagsteeg verwijderen wegversmalling 

Allerlei   

Slagmolenweg 35 herstellen gracht 

C Mine afwerken bermen 

Mosselerlaan   grasdallen bermen 

M. Habetslaan - La Biomista verfraaiingswerken  

Sportinfra   

Klotbroek - St. Antonius Congo verbeteren parking  

Meistraat - Bregel  ged. 1/5 omgevingswerken 

Richter - buurtpark aanpassen beachterrein 

Oude Termienstraat - Eendracht Termien herstellen parking 

Herenstraat - FC Herenstraat na aanleg nieuwe kantine 

Emiel Van Dorenlaan - Sportcentrum aanleg BMX piste 

Hortensiastraat - atletiek heraanleg petanquebaan 

Ceintuurlaan - bocce aanleg boccebanen 

Stadionplein - KRC Genk vervangen van betonstraatstenen 

Bronstraat - visclub heraanleg kiezelparking 
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Werken niet stedelijk domein   

Omgevingswerken   

Evence Coppéelaan - karabijnschutters Oud-
Winterslag 

uitbreiding verharding 

Hasseltweg - school Bokrijk gasleiding 

Stadionplein -stationgebouw Waterschei KRC Genk draadafsluiting 

Schabartstraat - broederschool gasleiding 

Noordlaan - Casa Papa Giovanni herstellen draadafsluiting 

De Richter - BUSO De Richter  vernieuwen asfalt 

Parking   

Halmstraat - Familia vervangen KWS 

 
BESLUIT: 

 
Er wordt akkoord gegaan met de uitvoering van de werken, opgenomen in de lijst van het 
wegenprogramma 2018 en de bekostiging van de materialen via actie 2018141359 en raming 
20181401540 (budgetinvesteringen). 
 
Goedkeuring wordt gehecht aan het verslag van de uitgevoerde werken 2017. 
 
 

NAMENS DE RAAD: 
De secretaris De voorzitter 
R. Haeck L. Dullers 
 


