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Bright

een ruilplatform voor personen en plannen, kennis en kunde, passie en poen

Plannen zonder eindbeeld
Panden staan leeg. Het winkelcentrum heeft geen regionale betekenis. De sfeer is stenig en sleets.
Wie wil er nu nog wonen in het centrum van Geleen? Jonge mensen in elk geval niet. Vergrijzing
en verpaupering liggen op de loer. Ja, vroeger was alles beter. Vroeger in de hoogtijdagen van de
staatsmijnen was Geleen in trek. Stedenbouwkundige hoogstandjes sierden de stad en de mensen
voelden zich verbonden met elkaar en met hun plek.
Naast de littekens die het verleden in de stad heeft achtergelaten, liggen er complexe uitdagingen
voor de toekomst: energietransitie, klimaatadaptatie, een eerlijke voedselvoorziening, verduurzaming
van vastgoed. De problematiek is omvangrijk en complex. Een blauwdruk, een eindbeeld, één krachtig
bouwkundig gebaar dat het centrum klaarmaakt voor de toekomst? De geschiedenis heeft laten zien dat
dat niet altijd goed werkt. Wat dan wel?
Wij geloven in een slimme, creatieve strategie die ruimtelijke, sociale, economische en ecologische
verbindingen legt. Een strategie die geleidelijk en gezamenlijk toewerkt naar een herkenbaar, gezellig
centrumwijkje met een compact winkel- en horecagedeelte waar jong en oud fijn kunnen wonen en
werken. Dit doel bereiken we door belangen en behoeften van burgers, bedrijven en bestuur te verenigen
in een coöperatief platform vormgegeven als een interactieve app. Deze app verbindt personen en
plannen, kennis en kunde, passie en poen, zodat er een ruilhandel ontstaat tussen partijen die elkaar
anders niet hadden gevonden. Om de interactie via de app te stimuleren, pakken we tegelijkertijd de
openbare ruimte aan. De strategische combinatie van digitale technologieën met hardcore herinrichting
zet een vliegwiel in werking voor een gezond toekomstperspectief.
Ruilen en delen via een app
Zoals de inwoners van Geleen vroeger samenwerkten in de staatsmijnen, verbonden waren door de kerk
en een rijk verenigingsleven, zo bundelen zij nu hun krachten voor een levendige centrumwijk. Iedereen
met bezit, een belang, een vraag of een idee is een interessante speler. Terwijl een individu misschien
jaren met een idee of zorg blijft rondlopen, kunnen zij nu samen iets voor elkaar krijgen. Iedereen kan
daarom een profiel aanmaken op de app waarop hij zijn ruilmiddel etaleert, beschrijft wat hij zoekt,
welke ideeën hij heeft of waar hij van droomt. De data van de gebruikers worden gekoppeld zodat er
verrassende matches ontstaan tussen personen, projecten én portemonnees. Bovendien maakt de
applicatie in het stadsbeeld zichtbaar waar welke plannen, ideeën en vragen spelen. Dus wandelend door
het centrum zie je via de app bijvoorbeeld welke eigenaren een ruimte of een pand in de aanbieding
hebben, wie ruimte zoekt voor bepaalde projecten en wie diensten en middelen ter beschikking stelt met
een specifiek doel.
Niet alle panden die leegstaan zijn even geschikt voor elke functie, niet iedere pandeigenaar weet wat hij
nog meer kan met zijn gebouw, niet iedere winkelier kan zomaar verhuizen naar een (duurdere) locatie,
niet elk straatje is even geschikt om te wonen. Door mensen en middelen in kaart te brengen, samen te
brengen en samen één doel te formuleren - een gezellige duurzame centrumwijk - kunnen er functies,
plekken, kennis en middelen uitgeruild worden. De gemeente kan helpen door processen te versnellen
of regelgeving te versoepelen. De bedrijven van de Brightlands Chemelot Campus kunnen mensen
vinden die willen wonen in de centrumwijk. Zij zijn ook gebaat bij werknemers die minder hoeven te
reizen en zich verbonden voelen met de plek. Kortom, de applicatie vergroot de zichtbaarheid van woonen werkkansen, het verlaagt de drempel om actie te ondernemen en het creëert een daadkrachtige
gemeenschapszin in Geleen.
Doelgerichte spelregels
Het eindbeeld van het nieuwe centrum is open, maar er zijn wel een aantal gerichte doelen voor het
ruilverkeer. Ten eerste om het ruilverkeer te stimuleren en de centrumvernieuwing te versterken kan
de gemeente een speciaal Openbare Ruimte Fonds oprichten. Hoe meer deelnemers uitruilen en
daarmee een impuls geven aan het centrum, hoe meer middelen de gemeente vrijmaakt om het
centrum te vergroenen en de inrichting te verbeteren. Ten tweede, de app bevordert de aanpak van
leegstand door panden om te vormen tot woningen, aan te bieden als betaalbare kluswoning of
aantrekkelijk te maken met bouwkundige parasieten voor bijvoorbeeld een B&B, winkeltje of kennislab
van de Brightlands Chemelot Campus. Uitgangspunt is evenwel om horeca te concentreren rond het
raadhuisplein en het winkelen rond de markt en de twee nieuwe bouwblokken van Rijnboutt. Ten derde,
onderdeel van de bouwkundige transformaties is de energietransitie. Het uitwisselen van functies en
panden is hét moment voor het verduurzamen van het vastgoed, ook door woningcorporaties. Tot slot,
zullen nieuwe verbindingen naar het station, de Chemelot Campus en het prachtige buitengebied het
vestigingsklimaat van het centrumwijkje verbeteren voor potentiële nieuwe inwoners.
Met deze gezamenlijke doelen scherp in het vizier geven we het centrum van Geleen een enorme
kwaliteitsimpuls. Niet top-down zoals de grote leermeesters van weleer, maar ook door burgerinitiatief en
mede-eigenaarschap zal Geleen nieuwe hoogtijdagen kennen en voorbereid zijn op de uitdagingen van
de toekomst.
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It’s a match!
Hilde
verbouwt de begane grond van Eddie’s
pand tot appartement, zodat ze midenin
het centrum woont én snel met de ﬁets
op haar werk is. Ze gaat een moestuin
aanleggen en onderhouden en levert
hiermee verse groente en kruiden van
het seizoen aan Sjors van Café Gossar.

Sjors

Hilde

is eigenaar van Café Gossar aan de
Annastraat en wil graag zijn lunchkaart
uitbreiden met lokale producten,
waaronder groenten en kruiden uit
Hilde’s moestuin. Hij verzint een picknicklunch, zodat zijn klanten coronaproof in
het gras kunnen gaan zitten.

Eddie

zoekt een woning
om te verbouwen
wil graag een groene
woonstraat
onderhoudt graag
een moestuin

is eigenaar van het pand aan de
overzijde van de Annastraat en woont
zelf op de verdieping. Hij wil heel graag
de leegstaande begane grond (tegen
een gereduceerde tarief) aan Hilde
verhuren. Zij mag er naar hartelust
in klussen en verbouwen.

Annemarie
werkt bij Gemeente Sittard-Geleen en
helpt bij het vergroenen van de
openbare ruimte. De bestrating wordt
verwijderd, er wordt gras gezaaid en
Hilde kan binnen twee maanden starten
met haar moestuin.

