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GELEEN CENTRUM WORDT THUIS

Huizen vormen de basis van een woonwijk. Woningen
bieden een dak boven het hoofd en beschermen tegen regen
en kou. Maar zijn deze plekken ook een THUIS●?

Thuis is niet alleen een fysieke plek, het is ook een gevoel.
Thuis is abstract en moet persoonlijk ingevuld worden. Thuis
kom je bij vrienden en familie, door de taal of het zicht op de
kerktoren. Samen met bewoners start E+N de zoektocht naar
wat THUIS betekent voor de huidige én toekomstige inwoners
van de woonwijk Geleen Centrum.
THUIS● ANNO 2020
De individualiserende samenleving en groeiende
eenzaamheid vragen om actie. Onze leefwereld
wordt steeds groter waardoor het lijkt alsof thuis
er minder toe doet. We maken steeds minder echt
contact met onze buren, zo is het lenen van een
kopje suiker niet meer vanzelfsprekend. Thuis
staat onder druk en lijkt op te houden bij de voordeur.
THUIS● HET CENTRUM VAN GELEEN
De centrumfunctie van Geleen vertroebelt. Vergrijzing en krimp zorgen voor een stabilisatie van
het aantal inwoners, de vraag naar voorzieningen
stokt en de commerciële detailhandelsfunctie
neemt af. Geleen Centrum staat voor een grote veranderopgave van voorzieningenhart naar
woonwijk.
THUIS● DE WOONWIJK
Door inwoners te verbinden met hun woongebied
transformeert de gebouwde omgeving naar een
woonwijk. Een gebied van én voor bewoners. In
GELEEN CENTRUM WORDT THUIS● bieden we
ruimte voor persoonlijke verhalen over en verlangens naar thuis. Kernwaarden van bewoners voor
hun toekomstige woonwijk worden geïdentificeerd, winnen terrein en het verhaal van Geleen
Centrum groeit. Het verhaal als gemene deler
schept een onderlinge band en brengt bewoners
dichter bij elkaar, het maakt van Geleen Centrum
een onderscheidende woonwijk.

THUIS● HET VERHAAL
Inwoners, frequente bezoekers en toekomstige
bewoners worden uitgenodigd een voorwerp, verhaal, foto of tekening te delen dat symbool staat
voor thuis. E+N verzamelt de verhalen en gaat
de dialoog aan in (straat)interviews. Daarnaast
vinden verdiepende gesprekken met belangrijke
stakeholders plaats.
Wat maakt voor jou een thuis? Is het een plek, de
geschiedenis, de mensen of misschien wel de taal?
Ook bouwen we aan een tentoonstelling die de
verschillende perspectieven over thuis in Geleen
Centrum toont. De voorwerpen en bijbehorende
verhalen geven aanleiding verder met elkaar in
gesprek te gaan. Zo bouwt GELEEN CENTRUM
WORDT THUIS samen met bewoners aan een
thuis in het centrum van Geleen.
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THUIS● PROCESSTAPPEN
Straatinterviews met bezoekers en
bewoners
Online formulier met vragen en oproep tot
het insturen van voorwerpen, beelden en 		
verhalen
Verdiepende gesprekken met huidige en
toekomstige bewoners
Input bundelen en ontwikkeling van het 		
verhaal ‘Geleen Centrum wordt THUIS ’
Tentoonstelling
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THUIS● KRIJGT VORM DOOR VOORWERPEN, BEELDEN EN VERHALEN
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