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Geleen Vrijst(r)aat
Geleen, Krawinkel en Lutterade, ooit van elkaar gescheiden door
het glooiende Limburgse landschap, met elkaar verbonden door de
Rijksweg. Drie dorpen met hun eigen ontstaansgeschiedenis, cultuur en
identiteit. In de 20e eeuw aan elkaar gegroeid vanwege de groei van de
mijnindustrie, die nieuwe woonwijken noodzakelijk maakte. En precies in
de centrale ruimte tussen de drie dorpen ontstond het nieuwe centrum
van Geleen.
Nu, vijftig jaar na dato blijkt dit centrum te stedelijk ontwikkeld: pleinen
zijn te omvangrijk, gebouwen te groot, straten te stenig, panden te vaak
leegstaand en de sfeer te anoniem. Het leidt tot een neergaande spiraal
die met de huidige inrichting en functies niet doorbroken gaat worden.
Is alles negatief? Nee, zeker niet. Geleen heeft kwaliteit van wonen
met het fraaie omliggende Limburgse landschap, de werkgelegenheid,
een centrum voor dagelijkse boodschappen en vermaak en veel
sportvoorzieningen en verenigingen. Goede stedelijke voorzieningen
blijven binnen handbereik via de snelweg of het spoor.
Omarm het dorp
Geleen komt uit de kast: het ontbreken van echte stedelijkheid is de
kracht van de plaats. De dorpse identiteit zal worden versterkt door
nieuwe kleinschalige ontwikkelingen (dagelijkse goederen, afzetmarkt
lokale producten, ambachten) die geconcentreerd worden langs de
Rijksweg. Het huidige centrum wordt een vrijstaat, waar we veel
meer ontwikkelingen toestaan dan in de huidige situatie mogelijk
zijn. Een nieuwe omgevingsvisie biedt kansen voor initiatieven in
nieuwe groeisectoren zoals recreatie en toerisme en ouderen- en
jongerenhuisvesting. En kansen voor bewoners en ondernemers om
creatieve initiatieven te ontplooien.

Investeer in de openbare ruimte
Er is veel openbare ruimte in het centrum van Geleen. Die moet worden
aangepast zodat dit samen met de kansen die de vrijstaat biedt, een vliegwiel
wordt voor verandering. Een nieuw natuurlijk lint slingert van oost naar west,
dwars door Geleen en verbindt de landschappelijk fraaie beekzone aan de
oostzijde met de Maasvallei aan de westzijde. Het huidige centrum wordt
autoluw. En duizenden vierkante meters straatstenen worden vervangen door
groen. Bomen, heide en vennetjes op de pleinen, bomen en bloemenrijk gras
in de straten. Er ontstaat mooie plekken voor dorpsgesprekken, waar lief en
leed met elkaar gedeeld kan worden. De Rijksweg, waar de centrumfunctie
geherpositioneerd wordt, krijgt aan weerszijden bomen. Het wordt een
autoluwe weg, doorgaand verkeer kan via de snelwegen. Er zijn kansen voor
klimaatadaptatie en waterberging. Nieuwe (groene) routes voor langzaam
verkeer verbinden centrum met stations en buitengebied.
Start een transitie
Voor leegstaande panden bieden we de vrijheid om deze te vullen met
vakantiewoningen, B&B’s, seniorenwoningen, studio’s, zzp-werkplekken,
zorgfuncties, terrassen in tussenruimtes/op braakliggende percelen, kleine
podia, een openluchtbioscoop, etc. Deze transitie wordt aangezwengeld
door de investering (publiek en privaat) in de openbare ruimte en in enkele
voorbeeldpanden, en mede versterkt door de nieuwe mogelijkheden en
kansen die de vrijstaat biedt. Ontwerp en materiaalkeuze van bebouwing en
openbare ruimte past bij de sfeer van Limburgse dorpen.
Geleen Vrijst(r)aat
Dit plan voor een krachtig Geleen versterkt de dorpse kwaliteit, koestert de
verbindende Rijksweg en ziet de open ruimte in het centrum als kans. Kansen
voor duurzame ontwikkelingen, functieveranderingen, recreatie en toerisme,
nieuwe routes en een groen landschap dwars door het centrum. Ruimte voor
ontstedelijking, ruimte voor een vrijstaat!
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Stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid in
omliggende steden binnen 20 minuten bereikbaar
via de snelweg of het spoor.

MAASTRICHT

Nieuwe (groene) routes voor langzaam verkeer
verbinden centrum met stations en buitengebied.

Buitengebieden, stations en binnenstad met elkaar verbonden door een groene slinger. Dagelijkse boodschappen aan
de Rijksweg, huidige centrum wordt vrijstaat.
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Geleen in 2019 (bron: https://www.topotijdreis.nl/)

Geleen in 2030 (bron: https://www.topotijdreis.nl/)
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