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Mijn stad Geleen
Met de Mijn stad Geleen-strategie werken we met
bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties
en overheden samen om het centrum van Geleen te
transformeren tot een plek waar Geleners zich thuis
voelen.
Geleen wil niet lijken op Maastricht met zijn wat elitaire
karakter, wil niet lijken op Sittard met zijn roemrijke
vestingverleden, maar wil een stad zijn die uitgaat van de
kracht van zijn inwoners. Inwoners van Geleen zijn weer
trots op hun stad, mijn stad. Mijn stad Geleen is een stad
met alle dagelijks benodigde voorzieningen. Een stad waar
het plezierig wonen is. Ouderen verkopen hun zorgvuldig
onderhouden huizen in de prachtige wijken en nemen
hun intrek in levensloopgeschikte nieuwe woningen en
appartementen in het centrum. Daar vinden ze immers alle
benodigde voorzieningen binnen loopafstand én hebben
ze alle gelegenheid om stadgenoten te ontmoeten, zodat
eenzaamheid in Geleen geen issue (meer) is.
De historie van Geleen is verankerd in de drie buurtschappen:
Oud-Geleen, Lutterade en Krawinkel. In de periode tussen
1920 en 1980 is mijnbouw tot ontwikkeling gekomen
en weer gesloten, is met vooruitziende blik tussen de
drie buurtschappen een centrum ontwikkeld waar alle
bekende winkelketens gevestigd waren en is de bevolking
vertienvoudigd. Spectaculair en innovatief voor die tijd.
Tussen 1980 en nu is het bevolkingsaantal met ruim 10%
afgenomen en sterk verouderd, is de leegstand in het centrum
substantieel, maar is er op de voormalige mijnbouwterreinen
een chemisch complex ontwikkeld, de Brightlands Chemelot
Campus (BCC).
De te verkopen huizen in de wijken zijn geschikt voor nieuwe
inwoners. De regio Zuid-Limburg profileert zich immers als
een internationale regio bij uitstek. Vier brightlands spelen een
belangrijke rol om een nieuwe economie te bouwen, de BCC in
Geleen is één van de brightlands en is gericht op de materialen
van morgen. Geleen is voor studenten, wetenschappers,
entrepreneurs, personeel en bestuurders van de brightlands
één van de woonopties. Het centrum van Geleen is een
proeftuin en uithangbord voor de materialen van morgen die
op het BCC zijn ontwikkeld.
Het centrum van Geleen is in de eerste plaats een plek voor
Geleners. In het centrum is het fantastisch wonen en is ruimte
voor ontmoeting in een plezierige ambiance. Voorzieningen
zijn er op peil en ondernemers krijgen er kansen. Markante
gebouwen, zoals het oude raadhuis en de voormalige
bioscoop, lenen zich bij uitstek voor een publieke functie.
Het HEMA-gebouw transformeert tot een paviljoen met
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exporuimte (o.a. BCC) en voorziet in een ontmoetingsplek
op het dak. Het traditionele programma voor detailhandel
en horeca neemt nog af en wordt geconcentreerd in de zone
rondom de Markt, met de Raadhuisstraat en Annastraat als
belangrijkste aanloopstraten. Buiten deze zone wordt juist
ruimte geboden aan andersoortig programma, waaronder
dienstverlening, startups, zorg en ateliers. Aan de randen van
het centrum is ruimte voor pick-up points (ophalen, passen
en retourneren) van webshops. Dit vergt een stapsgewijze,
doelgerichte aanpak, waarbij verplaatsing van programma en
invulling met nieuw/tijdelijk programma hand in hand gaan.
Een gezamenlijk aanpak die gebruik maakt van de inventiviteit
van Geleners.
De mix van architectuurstijlen – waaronder architectuur uit
de jaren dertig en de wederopbouwarchitectuur uit de jaren
vijftig – is kenmerkend en verdient (opnieuw) waardering.
Latere ingrepen hebben de oorspronkelijke architectuur
aangetast (de toevoeging van luifels en uitbouwen en de te
grote aandacht voor commerciële uitingen). Kansen voor
transformatie en herbestemming worden aangegrepen om
ook de architectonische kwaliteit te verbeteren.
Een kwaliteitsteam begeleidt en beoordeelt initiatieven.
De Markt blijft dé verblijfs- en ontmoetingsruimte van Geleen
waar het fijn vertoeven is. Verharding wordt zoveel mogelijk
vervangen door groen (bomen, verrijdbare plantenbakken,
gras). Klimaat en biodiversiteit zijn hierbij gebaat. Sloop van
het gemeentekantoor en opheffing van het parkeerterrein
op maaiveld creëert ruimte voor de bouw van een
appartementencomplex en het toevoegen van groen.
Ook de aanloopstraten en andere toegangsstraten worden
voorzien van een groen straatprofiel en vormen de schakel
tussen het hart van Geleen en de omliggende wijken.
De auto blijft een belangrijke rol spelen: de aanwezigheid van
de randweg zorgt ervoor dat Geleen goed ontsloten is en het
centrum hierop is aangehaakt. De Rijksweg kan veranderen
in een aantrekkelijke, groene en veilige omgeving en vormt
de grens van het centrum. Het programma aan de Rijksweg
richt zich op stop-and-go voor alle vergeten spullen en
maaltijden. De Rijksweg transformeert daarmee van ‘shoarmaboulevard’ naar een boulevard met de allure en levendigheid
van weleer. Deze herinrichting benadrukt de status als sterke
fietsverbinding naar Sittard en naar Beek. Een soortgelijke
aantrekkelijke verbinding via de Groenstraat, Mijnweg en
Tunnelstraat versterkt de verbinding voor langzaam verkeer
met de BCC.
Mijn stad Geleen – en meer in het bijzonder het centrum van
Geleen - is daarmee (weer) een waardevol en uniek onderdeel
van de regio Zuid-Limburg.
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