Thor Park ontvangt 3 miljoen euro extra Vlaamse subsidies
Stad Genk kan op extra steun rekenen vanuit de Vlaamse regering voor het
stadsvernieuwingsproject Thor Park. Nadat een jury zich over verschillende inzendingen
boog kende de regering op voorstel van Vlaams minister van Steden Freya Van den
Bossche aan vier projecten, waaronder het Thor Park in Genk, een projectsubsidie van
3.038.500 euro toe. Deze subsidie zal gebruikt worden voor de renovatie en de
herbestemming van het hoofdgebouw op de site. Dit is de tweede maal dat stad Genk
een subsidie voor een stadsvernieuwingsproject ontvangt. In 2011 kreeg het LO2020project 3 miljoen euro toegekend.
“We zijn zeer blij dat de Vlaamse regering en minister van Steden Freya Van den
Bossche een extra subsidie van 3 miljoen euro heeft vrijgemaakt. Deze steun is immers
van groot belang om Thor Park uit te bouwen tot de motor van de nieuwe economie in
Genk en tewerkstelling voor de Genkenaren”, aldus burgemeester Wim Dries. “De jury
noemde het project Thor Park ambitieus en dat is het ook. We zullen de komende jaren
inzetten op veel meer dan stadsvernieuwing alleen, maar ook op economische
vernieuwing, sociale innovatie en het hergebruik van ons industrieel patrimonium.”
“Alle middelen die via het SALK of andere kanalen naar Genk en Limburg vloeien
moeten voor 100% ingezet worden om jobs te creëren. Want die hebben we na de
sluiting van Ford in Genk echt wel nodig”, vult eerste schepen Joke Quintens aan.
“Daarom is deze extra steun van minister Van den Bossche meer dan welkom. Genk
heeft van bij de eerste plannen voor de herbestemming van de mijnsite van Waterschei
zwaar ingezet op dit dossier. Daar zal de stad samen met de Genkenaren de komende
jaren de vruchten van plukken.”
Het stedelijk technologie- en wetenschapspark Thor Park
Het project Thor Park situeert zich op de voormalige mijnterreinen van Waterschei. De
ambitie van de stad is om op deze terreinen de komende jaren een stedelijk
technologie- en wetenschapspark uit te bouwen. Thor Park zal de komende jaren de
ommekeer van industriële maakeconomie naar innovatieve maakeconomie en
kenniseconomie verbeelden en bijdragen aan een duurzame job- en welvaarteconomie.
Genk werkt hiervoor samen met de KU Leuven, hoofdpartner in de ontwikkeling van het
wetenschapspark, UHasselt, LRM, POM Limburg en het Innovatiecentrum Limburg.
Daarnaast zal Thor Park ook functioneren als een uniek belevingspark en een
aantrekkingspool voor recreatie. In het verleden werd met Manifesta en Harmonic Fields
bewezen dat er plaats is voor opmerkelijke artistieke projecten.
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