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MADE IN GELEEN
CREËREN VAN EEN NIEUW GEVOEL VAN TROTS
Geleen was altijd een trotse stad, de dynamische industriestad van de regio. De regionale economie was ‘Made in
Geleen’. Die trots is naar de achtergrond verdwenen. “Je zegt hardop dat je uit Sittard komt, maar mompelt dat je in
Geleen woont”, zoals een inwoner het zelf verwoordde. 
Maar het borrelt nog steeds in Geleen. Brightlands Chemelot Campus levert juist nu wereldwijd toonaangevende
producten – allemaal ‘Made in Geleen’. Lokale ondernemers nemen gezamenlijk initiatieven. En dat is precies de
energie die wij willen benutten om de trots van Geleen opnieuw aan te wakkeren en tot nieuw perspectief te komen. 
DE AANPAK ALS NOVITEIT
De oproep vraagt om ‘optimistische en vrijmoedige ideeën’. Onze strategie is gebaseerd op kleine ingrepen die de
bestaande bebouwing optimaal benutten, lokale evenementen mogelijk maken en ontmoetingen stimuleren. De
uitdaging van Geleen vraagt niet om grote plannen. “De visies die de afgelopen jaren zijn gemaakt, passen niet op
deze tafel”, zo vertelde een ondernemer ons. Ook is er in deze krimpregio meer dan genoeg ruimte beschikbaar om
nieuwe plannen te realiseren. 
De basis voor dit voorstel is de input van lokale stakeholders. Hiervoor organiseerden we een workshop met
vertegenwoordigers van Centrummanagement Geleen, Brightlands Chemelot Campus, ZO Wonen, Stadslab Geleen,
projectontwikkelaars en inwoners. Ook deze strategie is ‘Made in Geleen’! 
DE WOONWIJK ALS NOVITEIT 
Tijdens onze workshop met de deelnemers stond het ontdekken van de uitdaging centraal: wat gaat er goed, wat
moet beter, wat zijn unieke plekken, uitdagingen en kansen. De inzichten hebben we vertaald naar 4
toekomstperspectieven – een nieuwe mix van wonen, winkelen, werken én het leven vieren. 

•
PODIUM VAN DE STAD
Een woonomgeving vraagt om een plek waar je belangrijke momenten kunt vieren. Daarom creëren we op de
markt een beschutte plek voor kleine evenementen, wat vanuit een andere positie een podium voor de grote
evenementen is. Een plek om te trouwen, carnaval te vieren en de antiekmarkt te organiseren. Want veel
persoonlijke herinneringen zijn nog steeds ‘Made in Geleen’.
•

LEVENDIGE TUINSTRAATJES
Een aantrekkelijke woonomgeving vraagt natuurlijk om prettige woningen. We geven karakteristieke panden een
woonfunctie. In een regio met vergrijzing creëren we nieuwe woonvormen voor ouderen. Leegstaande plinten
vullen we met voorzieningen voor ouderen, zoals zorg en tafeltje-dek-je. Straten veranderen in tuinen waar
bewoners elkaar kunnen ontmoeten en hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

•

LOKAAL WINKELHART
Een aantrekkelijke woonomgeving vraagt om goede voorzieningen op loopafstand. Het winkelgebied wordt een
stuk compacter en is gericht op de inwoners van Geleen. Maar ook binnen de winkelpanden creëren we nieuwe
woonruimtes. Bovenverdiepingen maken we bereikbaar met groene externe trapmodules. Hierdoor stijgt de
verdiencapaciteit en kan de huurprijs voor de commerciële benedenverdieping omlaag. Dat biedt ruimte voor
kleinschaligere lokale concepten.

•

BRIGHTLANDS BOULEVARD
Een aantrekkelijke woonomgeving biedt ook ruimte aan bedrijvigheid. De trots van de toekomst zit nu
verborgen achter de hekken van Brightlands Chemelot Campus. Die innovaties maken we om te beginnen
zichtbaar met billboards en etalages op de Rijksweg, de toekomstige ‘Brightlands Boulevard’. Daarna door plek
te bieden aan toeleveranciers en startups waarvoor de campus nog te duur is. Dit is ook de plek voor woningen
gericht op starters, jongeren en studenten. 

MET LOKALE PARTIJEN WERKEN AAN DE VOLGENDE STAP
Natuurlijk vraagt deze visie om een verdere uitwerking. Onze ambitie is om door te pakken met de deelnemers die
hebben bijgedragen aan deze inzending. We organiseren 2 aanvullende workshops. We stellen met hen vast wat er
nodig is om de gewenste beweging op gang te krijgen én de eerste experimenten te starten. Bijvoorbeeld door
regelarme gebieden, flexibele huurcontracten, fondsen of gerichte ruimtelijke ingrepen. Met hen werken we toe naar
een werkmaquette als instrument om tot plannen te komen. Een aanpak met de stad, niet voor de stad. Want de beste
visie voor Geleen is natuurlijk ‘Made in Geleen’.

MADE in GELEEN

Creëer een beschutte plek voor kleine evenementen en een podium voor grote
festivals door een eenvoudig dak te plaatsen van het stadhuis naar het Galfetti
gebouw.

Maak van de Rijksweg een Brightlands Boulevard, waar de innovaties van de
campus zichtbaar worden voor het grotere publiek.
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Maak op de markt een pop-up park door een tapijt uit te
rollen, zoals ‘The Flying Grass Carpet’ in Rotterdam.

Geef in de aanloopstraten de karakteristieke panden een
woonfunctie en voeg voortuinen toe, zoals hier aan de Markt.

Plaats in de omgeving van de Gravenstraat voorzieningen in
de plint die gebruikt kunnen worden door senioren die op de
bovenverdiepingen wonen.

Maak bovenverdiepingen bereikbaar met groene externe
trapmodules, zodat de verdiencapaciteit stijgt en de plint
commercieel aantrekkelijker wordt.
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