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Lief Geleen,
Hopelijk bereikt deze brief je op tijd. We lezen alarmerende berichten over de krimp van je
bevolking en de leegstand van je winkelpanden. De laatste keer dat we je zagen maakte je
inderdaad een vermoeide indruk. Je straten en pleinen lagen er verlaten bij, veel winkels
waren gesloten. Gelukkig koesteren we ook mooie herinneringen aan je, door de verhalen
van Michiel’s moeder en opa en oma en de diners in restaurant Akropolis aan de Rijksweg.
We lazen je naam ook in een oproep om optimistische ideeën in te sturen voor jouw toekomst.
Daar geven we graag gehoor aan. Het is belangrijk dat er tegenwicht wordt geboden aan de
talloze doemberichten in de media. Al te vaak wordt je in verband gebracht met achteruitgang
en krimp. Het is de hoogste tijd dat je kwaliteiten worden erkent en nieuwe verhalen ontstaan.
Wij zien kansen om je binnenstad nieuw leven in te blazen. Niet door grootschalige nieuwbouw
en andere dode materie toe te voegen, maar juist door wat er al is te benutten. Door
bijvoorbeeld goed te kijken naar leegstaande gebouwen als een netwerk van ruimten dat
geactiveerd kan worden voor productie- en ontmoetingsplekken en groenvoorzieningen. We
denken dat je ook geholpen zal zijn als er nieuwe verbindingen komen tussen je centrum en
omliggende natuurgebieden, zoals het Danikerbos, het Geleenbeekdal en Hof van Limburg.
Als we deze en andere kwaliteiten en kansen beter belichten en ontwikkelen gaat je bloed
weer stromen en je hart weer sneller kloppen. Zeker als er ruimte ontstaat voor bedrijven van
onder andere de Brightlands Campus om innovaties te testen en werknemers een thuisgevoel
te geven. Je hart zal dan langzaam transformeren van een uitgeput winkelcentrum naar een
omgeving waarin mensen waardevol werk vinden en kunnen genieten van het vele groen.
Hiervoor zal je wel aan jezelf moeten werken en zaken moeten opruimen die in de weg zitten.
Als het aan ons ligt brengen we binnenkort een aantal mensen bij elkaar die jou kunnen
helpen. Denk aan een hele goede architectuurfotograaf die je onbelichte kanten in beeld kan
brengen. Of aan een Belgische bioloog van een ontwerpbureau voor ecologische tuinen die
je vereenzaamde bomen en parken kan verbinden met nabijgelegen natuurgebieden.
Deze mensen willen we koppelen aan specifieke personen en plekken die jou uniek maken.
Jij bent zelf natuurlijk het beste in staat om die aan te wijzen. Maar vaak helpt de scherpe
blik van een buitenstaander, want iedereen heeft immers blinde vlekken. Daarom willen we
ook mensen uitnodigen die geboren en getogen zijn op jouw grondgebied, maar vrijwillig
of noodgedwongen zijn verhuisd naar andere plekken. Hoe kijken zij nu naar jouw kansen?
Zoals Michiel’s moeder die als jonge vrouw van Geleen naar de Randstad verhuisde. Is het
omgekeerde ook denkbaar? Wij denken van wel. Je hebt het in je om iedereen te verrassen.
We kijken ernaar uit om je toekomst te verkennen en hopen je hoe dan ook snel weer te zien.
Met hartelijke groet, et geit dich goed,

Anne Dessing en Michiel van Iersel
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Jubileum optocht
te Geleen 1952
Inwoners trekken maquettes
van kenmerkende gebouwen
van de Staatsmijn Maurits
door Geleen in het kader van
de viering van het vijftigjarig
jubileum van de Staatsmijnen.

Versteende boom
bron: Fotoboek Maurits

Plusminus 450 miljoen jaar oud,
op middagdienst vrijgeschoten
in de Staatsmijn Maurits. 455
m. verdieping 2e Zuid Oost

MFO Park
Burckhardt + Partner
& Raderschallpartner

bron: Fotoboek Maurits

MFO-Park in Zürich, een
project van Burckhardt +
Partner en Raderschallpartner,
bestaat uit een hangende tuin
in een stalen raamwerk op
de plek van een gesloopte
machinefabriek en biedt
ruimte aan sportwedstrijden,
filmvertoningen en andere
evenementenl.
bron: Quinten Alex

After Alife Ahead
Pierre Huyge
Een tijdelijk kunstwerk van
de Franse kunstenaar Pierre
Huyghe in een verlaten ijsbaan
tijdens Skulptur Projekte
Münster in 2017.

Passages Iftar, Cairo

bron: Greta Scarpa

De vervallen Kodak Passageway
in de grotendeels verlaten Franse
wijk in Cairo transformeerde in
2015 tot een groene oase door
stenen om te ruilen voor planten
en door de openbare ruimte
te benutten als podium voor
publieke bijeenkomsten.

Yardhouse
Assemble Studio

bron: CLUSTER

Yardhouse, een gebouw met
betaalbare werkplekken,
dat door de architecten van
Assemble in 2014 werd bedekt
met handgemaakte, lokaal
geproduceerde tegeltjes.

Granby winter gardens
Assemble Studio
De Granby Winter Garden
in Liverpool, een project van
Assemble uit 2019, bestaat uit
een openbare wintertuin in twee
samengevoegde en gestripte
sociale huurwoningen.

bron: Assemble

bron: Assemble
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