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Geleen KRAAKT Geleen!

Deel 1: De oogst - Geleners aan het woord

Het project

Het avontuur begint!
Ons projectteam, bestaande uit twee stedenbouwkundigen, een economisch geografe en

Een vrijmoedig idee

een planoloog, allen werkzaam bij ruimtelijk-

In de zomer van 2020 droomden wij, onder het

economisch adviesbureau DTNP**, stond vervol-

motto “geef de mensen de regie terug”, hardop

gens voor de opgave om (binnen redelijke tijd

van een eenvoudige maar doeltreffende manier

en inspanning) dit idee uit te werken tot een

om het centrum van Geleen “voor en door de

volwaardige ontwikkelstrategie. Zou het ons

bewoners” weer tot leven te brengen. Het idee

lukken om inderdaad, zoals de jury verwachtte,

dat we vervolgens instuurden als vrijmoedig

“met dit idee morgen al te starten”?

antwoord op de BNSP-ideeënoproep* bestond
uit meer ingrediënten, maar het centrale idee

In de uitwerking van ons idee zijn wij dan ook

was nog steeds dat ‘De Geleners’ zelf de boel

nadrukkelijk op zoek gegaan naar die lokale

zouden openbreken:

energie. We hebben vrijmoedig de Geleners
uitgenodigd om bij ons aan tafel te komen en,

“door strategisch volumes uit het ene
bouwblok weg te nemen en op een andere
locatie weer toe te voegen, ontstaat er
in één klap een (private of collectieve)
tuin, een (gelijkvloerse) woning en een
(courant) bedrijfspand”

aan de hand van een demonteerbare maquette
(“alles staat los en kan weg”) samen te filosoferen hoe de ‘kraak’ in gang gezet zou kunnen
worden.

Geleen kraakt... (letterlijk en figuurlijk)
Dit (beeld)essay is de verslaglegging van onze

Dit abstracte idee, om volumes en functies slim

interactieve werksessies. Daarbij moet, zeker

te herschikken, werd door de jury gewaardeerd

voor toekomstige generaties Geleners, vermeld

omdat het gecombineerd werd met het geloof in

worden dat we te maken hadden met bijzondere

de kracht van de lokale gemeenschap (“handen

(en steeds veranderende) coronamaatregelen.

uit de mouwen steken en er samen toch maar
iets van maken”).
*

‘De woonwijk als noviteit’, meer informatie op:
www.bnsp.nl.

Zo kon het ook gebeuren dat, terwijl wij druk
bezig waren om op veilige afstand (digitaal) de
** Meer informatie op www.dtnp.nl.
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Geleners te motiveren mee te doen aan ons
kraak-plan, er ín Geleen daadwerkelijk een
aantal relschoppers een spoor van vernieling
achterliet in het centrum. Niet helemaal wat wij
in gedachte hadden toen we opriepen om “de
regie terug te nemen”.

Luisteren naar Geleners/Geleandenaeren
Ondanks ‘de corona’ is het uiteindelijk gelukt
om toch met betrokken Geleners in gesprek te
gaan over hun centrum en over de (on)mogelijkheden die op hun pad liggen. Mede dankzij de
inzet van gemeente en Centrummanagement
Geleen konden we een tiental digitale werksessies organiseren, waarbij het onze rol was om
goed te luisteren naar de lokale ideeën en de
lokale energie: Waar heeft Geleen behoefte
aan? Op welke plek beginnen zij met ‘kraken’?
In de werksessies, waarbij per keer twee tot vier
Geleners deelnamen, hebben wij (voor de
verandering) niet zelf een plan voorgelegd,
maar juist zo veel mogelijk open vragen gesteld
en goed geluisterd. Met behulp van onze
publieksvriendelijke maquette hebben we
tijdens de werksessies het gesprek telkens
teruggestuurd naar de fysieke leefomgeving:
Wáár zouden jullie de openbare ruimte willen
verbeteren? Hóe willen jullie het centrum
levendiger of aantrekkelijker maken?
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Onder het dertigtal deelnemers waren vrijwel

achtergronden elkaar bij ons voor het eerst

centrum. Met deze oogst (welke plekken of welke

alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. We

ontmoetten. Zeker in die sessies was het extra

zaken moeten als eerste worden aangepakt?)

spraken met jonge Geleners die woonachtig zijn

mooi om toe te kijken hoe de deelnemers, na

kunnen de Geleners nu zelf samen aan de slag.

in het centrum of die juist de stad verlieten voor

afloop van de werksessies, een kwartier tot een

Hiermee hebben wij uitvoering gegeven aan

studie en werk. We spraken een familievader

half uur online bleven ‘hangen’ om samen na te

onze oorspronkelijke missie, namelijk om de

die zijn kinderen “wil zien opgroeien in een stad

praten. Ook bij de groepen waar deelnemers

Geleners zelf te laten bepalen wát er met hun

die leeft”, en enkele senioren die zich al vele

elkaar ‘van gezicht’ kenden, leverde het gesprek

centrum moet gebeuren.

jaren Gelener kunnen noemen en nog steeds

bij ons aan tafel nieuwe inzichten en nieuwe

met hart en ziel hun stad willen verbeteren.

verbindingen op: “ik weet nog wel iemand die...”

Hóe dat gebeurt is sterk afhankelijk van de

of “je zou eens met die of die moeten praten”.

energie en het vertrouwen bij alle betrokkenen.
In ‘Deel 2 - de ontwikkelstrategie’ wordt nader

Op zoek naar verbinding
De samenstelling van de werksessies is niet

Onze oogst: de lessen voor/uit Geleen

ingegaan op de manier waarop ons idee (“kraak

vooraf door ons beïnvloed. Dit leidde de ene

Op de volgende pagina’s maken we de balans

de stad, breek de boel open”) werkelijkheid kan

keer tot een werksessie waarbij mensen elkaar

op van ons ‘avontuur’ in Geleen: Wat is de oogst

worden. Ondanks dat Geleners zelf (nog) niet

toevallig al kenden, samen hadden gewerkt en

van onze inzet? Welke rode draad zien wij na

altijd even positief zijn over hun centrum, gelo-

elkaars verhalen konden aanvullen, maar de

tien werksessies? In dit document zijn de verha-

ven wij wel dat, wanneer aan de juiste voorwaar-

andere keer ook tot een groep waarbij drie

len van de Geleners gecombineerd tot één

den is voldaan, Geleners echt in staat zijn om

Geleners van drie verschillende generaties en

(beeld)essay, als diagnose voor het Geleense

samen hun centrum vorm te geven!
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De oogst
Waar heeft ‘de Gelener’ behoefte aan?
Waar in het centrum liggen kansen of knelpunten? Waar droomt men van? Waar is men naar
op zoek? Op de volgende pagina’s gaan we aan
de hand van vier thema’s nader in op wat de
Geleners ons verteld hebben:
1. Vergroening

(aantrekkelijk/beschut)

In veel werksessies was dit het kritiekpunt
dat als eerste op tafel kwam: het centrum

van Geleen is nu veel te stenig. Niet gezellig,
niet knus, niet uitnodigend of niet aantrekke-

Vergroening: prettig verblijven

Levendigheid: mensen ontmoeten

Geloof/vertrouwen: wie begint?

Identiteit: wat voor centrum zijn we?

lijk; alle typeringen kwamen voorbij.
2. Levendigheid

(zaterdagmarkt!)

Op de vraag waar mensen trots op waren,
werd (met afstand) de zaterdagmarkt het
meest genoemd. Ook ondernemers gaven
aan een groot deel van de weekomzet op
zaterdag te maken: dan is het wel leuk!
3. Geloof/vertrouwen

(vliegwiel nodig!)

Dit ‘thema’ is niet vaak letterlijk door de

Geleners aangedragen, maar na tien werksessies was het voor ons duidelijk: dit
behoeft zeker aandacht in de toekomst!
4. Identiteit/positie

(imago/thema?)

Wat voor een stad of wat voor een centrum
zijn we? Wie komt hier wonen of winkelen?
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CONCLUSIE

Geleners zitten vol verhalen en ideeën, maar soms ook
frustraties. Op onze maquette konden ze blokken
weghalen en naar hartenlust zaken toevoegen
aan het centrum. Dit is de oogst: dit is hoe
de Geleners zelf hun centrum vormgaven.

1.

Vergroening: prettig verblijven

meer groen is niet alleen een investering in een

“een nieuw
woonhof met
publieke stadstuin”

aantrekkelijker en uitnodigender centrum, het is

Geen hard stadscentrum, maar knus dorpshart

ook een investering in het klimaatbestendig of

Een duidelijk signaal vanuit de Gelener is de

zelfs klimaatvriendelijker maken van de stad!

wens voor meer vergroening in het centrum. De
stad is nu “te hard”, niet “knus of aantrekkelijk”.

Minder stenen, meer beschutting! Maar waar?

Ook opvallend was dat wanneer één van de

Hoe wil de Gelener precies vergroenen? En kan

bestaande gebouwen werd weggenomen van de

‘het groen’ gecombineerd worden met de markt,

maquette er meestal groen werd teruggezet.

de evenementen of de parkeercapaciteit? Daar

(werksessie I)

verschilden de meningen over. De ene groep
Bomen bieden schaduw in de zomer en kleur in

verplaatste de kermis naar de Rijksweg (“die ene

de herfst. Groenstroken nodigen uit om langer te

week per jaar”), terwijl de andere groep het aantal

verblijven; zeker in combinatie met een terras of

parkeerplaatsen op maaiveld halveerde. Soms

een speelplek voor kinderen. Een investering in

landde het groen dan maar op het dak!

Geleen volgens de Geleners: groen!

UNANIEM!

Geleen-Centrum nu: veel ruimte, weinig groen

Daar waar gebouwen werden verwijderd; meer groen!

“Je komt het centrum binnen en je ziet... Stenen!”
Vaak was dit het eerste wat Geleners veranderden:
meer groen in het centrum! Veel mensen pakten
het parkeerplein aan, anderen wilden groen
zien in de Salmstraat of op de Nieuwe Markt.

Publieke tuintjes door lokale burgers onderhouden
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Kansenkaart: meer verblijfskwaliteit en levendigheid

ook
h
c
o
t
n
a
k
n
i
e
l
“een p ?” (werksessie VIII)
groen zijn

“De markt zet Geleen
op de kaart!”
“Op zaterdag is het
altijd erg gezellig!”

!

“Kijk naar het
Vrijthof! Meer bomen,
meer beschutting”
“Het Raadhuis is het
hart van onze stad!

“Centreer
het centrum
rondom de
Markt!”

“...en hier zou dan mooi
onze stadsmoestuin
kunnen komen!”
“Meer groen, maar wel met
voldoende ruimte voor kunst,
cultuur en evenementen”
“De Raadhuisstraat is de
mooiste centrumstraat”

“Een fijn
horecaplein zou
hier een mooie
toevoeging zijn!”

“Zoek verbinding
met het groen en

de parken rondom
het centrum!”

“Waarom laten we die kerstbomen niet het hele jaar staan?”
2158.0620 Geleen KRAAKT Geleen - Deel 1 - De oogst - 26 februari 2021
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2.

Levendigheid: mensen
ontmoeten

“Niets te beleven hier... Behalve op de markt!”
Menig Gelener noemde de zaterdagmarkt als
grootste kwaliteit van het centrum. Vanwege de

“investeer in de
openbare ruimte
en begin met de
Markt!” (werksessie III)

gezelligheid, levendigheid en omdat je elkaar hier
toevallig tegenkomt. Zeker in tijden van corona
biedt de markt een welkome afwisseling; ook op
anderhalve meter afstand zorgen de marktkooplie-

Geleners eensgezind: ruimtelijk en gevoelsmatig is de Markt hét hart van het centrum! Maar wat maken we ervan?

den voor “sfeer en beleving” in het centrum.
Deze behoefte aan levendigheid in het centrum
kwam in elke sessie naar voren. Waar de vraag
om ‘vergroening’ voortkwam uit een behoefte aan
“geborgenheid”, komt de vraag om ‘levendigheid’
voort uit de behoefte om anderen (spontaan) te
ontmoeten in het centrum. Maar hoe krijgen we
meer mensen op straat?

Foto: Jos Krekels
“Ruimte vrijhouden voor festiviteiten van verenigingen”

Markthal, horecapleintje of theaterplein?
In alle plannen had de Markt als sleutellocatie een
belangrijke rol om mensen bij elkaar te brengen.
Qua schaalniveau lopen de dromen nog wel
uiteen: van theaterfestival tot permanente markthal en van rooftopbar tot klimmuur! Hoe dan ook;
de pleinen in het hart van het centrum vormen een
vruchtbare bodem voor nieuwe ideeën, groot én
klein.
“Charmant horecapleintje, misschien met foodtrucks?”
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“Maak een permanente markthal op de Markt”
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De zaterdagmarkt staat garant voor de nodige gezelligheid
en is (bij mooi weer) een echte publiekstrekker! “Dankzij

de markt is er tenminste volk en levendigheid in het
centrum” Toch maken de Geleners zich ook zorgen: zij
zien het marktbezoek en de bezetting teruglopen.
“Misschien dat een markthal een oplossing is?”

ONMISBAAR!

Geleners willen meer levendigheid! Sporten, evenementen, uitgaan, kunst & cultuur, etc.
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“We zijn op zoek naar
meer beleving, verrassing
en verleiding in Geleencentrum” (Werksessie V)
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3.

Geloof/vertrouwen: wie
brengt de bal aan het rollen?

lopen projecten vlot te trekken en de steen weer
aan het rollen te brengen. Dat kan al door kleine
ingrepen op gang te helpen: het transformeren

“Het is niks en het wordt niks”

van een parkeerplaats naar een sportveld of

Op de voorgaande pagina’s kwamen vrijmoe-

speeltuin is meteen zichtbaar en kan bijvoor-

dige ideeën en inspirerende beelden naar

beeld een lokale bewoner inspireren om samen

voren. Toch kwam er ook nadrukkelijk een

met een Geleense zorginstelling te beginnen

ander signaal naar voren in de werksessies: het

aan kleinschalige stadslandbouw.

gebrek aan vertrouwen in de toekomst!
In ‘deel 2 - van experiment naar ontwikkelstratePlannen die niet zijn afgemaakt, ondernemers

gie’ gaan we nader in op de voorwaarden die

die uit het centrum zijn vertrokken, bemoedi-

nodig zijn om het geloof en het vertrouwen in

gende ontwikkelingen die toch (net) niet door-

het Geleense centrum terug te brengen.

Kleine ingrepen maken al een groot verschil...

gingen, rapporten die in een lade terechtkwamen en de ondertussen alsmaar oplopende
leegstand zorgen ervoor dat de Gelener de
armen over elkaar slaat en denkt; “laat ook
maar, er gebeurt toch niks”. Weliswaar zorgt het
gesprek over alle mislukte pogingen en pogin...maar ook grote keuzes zijn nodig.

kjes tot een bepaalde band tussen de Geleners,
maar een optimistisch ‘kraak’-proces komt
hiermee niet op gang.

Vertrouwen terugwinnen, stap voor stap
Tegelijkertijd is er wel degelijk nog energie in
Geleen om er samen iets van te maken. Er zal
alleen iemand moeten beginnen. Stap voor stap
zal de rest over de streep worden getrokken en
kan er geloof in een goede afloop ontstaan.
Kortom: er is een flinke impuls nodig om vastge-
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“Er is ruimte genoeg,
maar geen vraag, geen
programma” (werksessie IX)

Dynamiek door beleid: wonen op de begane grond?
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Knelpuntenkaart: ruimtelijke opgaven en gemiste kansen

“Het horecastraatje was
vroeger zó gezellig...
moet je nu eens zien!”

“We hebben te veel
kale en lege pleinen”

“Deze blokken vind ik

echt te monofunctioneel
en te grootschalig”

“Erg donker stukje!”

“Overkappen!?”

€
€ €
€
€ € € €
€

“Betaald parkeren
past niet meer bij de
toekomstige functie
van het centrum!”

“een leeg plein is
als een leeg canvas”
(Werksessie X)

?

“Waarom moet
alles altijd zo
lang duren in
Geleen?”
“Ik mis
speelruimte voor
kinderen!”
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“Ik mis die ene
leuke winkel...”
“Daar is toch
ooit een plan
voor gemaakt...”

?

“Er staat geen
enkele boom in
de Salmstraat!”
“Er mist daadkracht”
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4.

Identiteit: wat voor centrum
kunnen we worden?

omschrijven. Vaak werd hoopvol de blik naar
het westen gericht, naar de Brightland Campus
van Chemelot. Schuilt hier wellicht potentie om

Sittard, punt! Geleen, komma..!?

het centrum opnieuw op de kaart te zetten?

In de werksessies kwamen regelmatig geluiden
naar voren waaruit blijkt dat de Geleners nog op

Een bruisend stadshart of een stil wijkcentrum?

zoek zijn naar de identiteit van de stad en het

De toekomstige ‘positionering’ of ‘programme-

centrum. We noteerden bijvoorbeeld: “Geleen is

ring’ van het centrum was helaas niet in tien

niet af”, “het ontbreekt aan verbinding in

werksessies in te vullen. Sommige Geleners

Geleen” en “Geleen is op zoek naar haar

legden de nadruk op cultuur en beleving. Zij

dorpse karakter”. Ondanks dat er in de sessies

droomden van een bruisend en levendig cen-

voldoende ideeën, herinneringen en frustraties

trum, met minder ‘blik’ op straat en misschien

naar voren kwamen, bleef het volgens sommige

meer kleinschalige en specialistische zaakjes.

deelnemers bij “losse flodders”.

Andere Geleners zagen meer een gemakscen-

Inspiratie heel dichtbij: het knusse Oud-Geleen

trum voor zich; mét gratis parkeren, zodat je
Er is blijkbaar een gemis aan een heldere visie

voor of na het boodschappen doen ook verleid

op wat het centrum van Geleen nou eigenlijk is

wordt voor een kopje koffie op het terras.

en in de toekomst kan zijn. Wat komt na de
komma? De zoektocht van de Geleners naar de

Er waren Geleners die het centrum slechts als

identiteit en het streefbeeld voor hun stad bleef

“wijkcentrum voor de lokale senioren” zagen,

in de werksessies vaak onbeantwoord.

terwijl anderen het centrum wilden inzetten als

Potentie heel dichtbij: de Chemelot Campus

visitekaartje van de lokale kenniseconomie en

Waarvoor kom je naar Geleen-Centrum?

innovatiekracht. De optimisten zagen kansen

De Geleners kijken hierbij ook vertwijfeld naar

om nieuwe bedrijven en (jonge) bewoners naar

de centra om zich heen: “Waarom zou je nog

het centrum te trekken, terwijl de pessimisten

naar Geleen komen?”. Vergeleken met het

slechts spraken van “vergane glorie”.

historische stadshart in Sittard, het kleinschalige Oud-Geleen of het gemakscentrum

Wel was voor álle deelnemers duidelijk dat er in

Makado in Beek bleek de kwaliteit van het

ieder geval íets moet gebeuren in Geleen. De

eigen centrum voor de Geleners lastiger om te

transformatieopgave lost niet ‘vanzelf’ op!
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Goeie herinneringen: de kermis in Geleen
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?

“indikken
vanaf de rand”

Een compact centrum, maar hoe?
Het aantal fysieke winkels per inwoner neemt, mede
doordat de consument vaker online koopt, al jaren
af. In het centrum van Geleen staat mede hierdoor

(werksessie IV)

nu bijna een derde (!) van de winkelpanden leeg.
De oplossing voor deze problematiek was voor de

“Geleen is van oudsher
echt een stad van makers!
We steken hier graag de
handen uit de mouwen”

deelnemers aan de werksessies duidelijk: transformeren van winkelpanden in de aanloopstraten en
toewerken naar een compacter centrumgebied.
Maar op welke plek ontstaat in de toekomst dan nog
wél dat aantrekkelijke en levendige stadshart?
Hierover waren de ‘krakers’ van Geleen het bij
ons aan tafel nog niet helemaal eens.

“díe winkels
komen niet meer”
(werksessie VI)
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En nu?
In dit document is de oogst gepresenteerd van
het project “Geleen KRAAKT Geleen”. Hiermee
hebben wij een poging gedaan om een antwoord te vinden op de vragen: Waar heeft ‘de
Gelener’ behoefte aan? Waar in het centrum
liggen kansen of knelpunten? Wat zijn dromen
en waar is men naar op zoek?
Die antwoorden zijn er wel degelijk; wensen en
dromen, maar ook concrete ideeën en hier en
daar de benodigde energie om een project op
te pakken. Door ‘de oogst’ in kaart te brengen,
komen weliswaar patronen en sleutellocaties
naar voren, maar daarmee zijn we er nog niet.
Nu is de uitdaging om daadwerkelijk de ideeën
te realiseren, zodat niet (weer) plannen ontstaan die in een la verdwijnen.
Kortom, waar zou je morgen mee aan de slag
kunnen gaan? Wat vraagt meer verkenning?
En, een hele belangrijke, wie brengt de bal aan
het rollen? De antwoorden op deze vragen
geven wij in deel 2: de Ontwikkelstrategie.
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