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Mijn stadsmijn
Geleen gooit het roer om. Na de sluiting van de mijnen
in de jaren 70 heeft Geleen haar regionale positie als
winkelhart verloren. De lege panden in het centrum
zijn hiervan het keiharde bewijs. Geleen focust daarom
op een duurzame transformatie naar een compact en
levendig centrum, waar naast winkelen ook ruimte is
om te werken, te recreëren en bovenal om te wonen.
Ons voorstel is om deze transformatie een extra
circulaire draai te geven. Door in te zetten op nieuwe doelgroepen en door slim gebruik te maken van
de mogelijkheden van Chemelot en de Brightlands
Chemelot Campus, bouwen we aan de circulaire transformatie van het lege winkelcentrum van Geleen naar
een uitdagende woon- en leefomgeving.

Mijn stadsmijn
Met Mijn stadsmijn wordt transformatie aantrekkelijk,
en wel op een circulaire manier. Met Chemelot en de
Brightlands Chemelot Campus om de hoek, dé specialist op het gebied van circulaire materialen, is zowel
kennis als productie voorhanden. Middels een catalogus met circulaire ontwerpen van producten en transformatieopties, denk aan geveltjes en inbouwopties
met meubels, wordt circulair bouwen gestimuleerd en
kan tegelijkertijd gebouwd worden aan een herkenbare beeldkwaliteit in Geleen. In een materialenbank
wordt de bestaande bouwvoorraad overzichtelijk in
beeld gebracht en worden vervolgens materialen die
vrijkomen bij transformatie geregistreerd en opgeslagen. Het terrein van de oude staatsmijn zou hier een
mooie locatie voor kunnen zijn.

Nieuwe doelgroepen naar het centrum
De transformatieopgave is groot: niet alleen lege
winkelpanden hebben nieuwe functies nodig, ook
technisch verouderde woningen zijn aan vervanging
toe en de balans van woningtypes moet beter aansluiten bij de vraag. Om transformatie op gang te brengen
zijn nieuwe doelgroepen nodig. Ons voorstel zet in op
betaalbare woningen voor mensen die de handen uit
de mouwen willen steken. Door lege of verouderde
panden goedkoop aan te bieden, samen met een
systeem – Mijn stadsmijn – dat circulaire transformatie
gemakkelijk en goedkoper maakt, wordt het aantrekkelijk voor particulieren, ondernemers en corporaties
om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Via de betaalbare weg vinden nieuwe doelgroepen vanzelf hun
weg naar Geleen.

De stadsmijn op de Markt
De Markt is de plek in het centrum waar Mijn stadsmijn
een gezicht krijgt en de expertise van Chemelot en
de campus tastbaar wordt. Het paviljoen waar nu nog
de Hema in zit, wordt een showroom van circulaire
mogelijkheden. Heb je een pand gevonden? Neem
meteen een kijkje in de stadsmijn om te zien wat de
mogelijkheden zijn op het gebied van circulaire transformatie. Hier staan de ontwerpen uitgestald, en vind
je informatie over technische mogelijkheden, kosten,
wet- en regelgeving. Tevens zijn er werkplekken en
een café, als het ware een stukje campus in de stad.
Een bruisende plek die activiteit genereert, om zo bij te
dragen aan een aantrekkelijke omgeving waarin naast
wonen ook ruimte is voor werken, winkelen en cultuur.
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Geleen: toonbeeld van circulariteit
Met Mijn stadsmijn kan Geleen het toonbeeld van circulaire transformatie worden. Een hernieuwde identiteit om samen trots op zijn. De campus wordt hiermee
stevig verankerd in de stad, wat zowel goed is voor de
campus als voor het centrum. En wat klein begint in
Geleen, kan natuurlijk opschalen naar de regio!
Van idee naar realiteit
Om Mijn stadsmijn te verwezenlijken is een transformatiestrategie van het centrum nodig. Hoe gaan de
bestaande blokken transformeren? Door plinten om te
bouwen, middels gebouwtypologieën met inbouwopties? Hoe gaan we om met binnenkanten van
bouwblokken en hoe draagt de openbare ruimte bij
aan een omgeving waar het fijn wonen is? Partijen als
gemeente, Brightlands Chemelot Campus, maar ook
de Hema en bijvoorbeeld een initiatief als de Oogstkaart dienen bij elkaar te worden gebracht. Eigenaren
moeten verleid worden hun panden goedkoop aan te
bieden en er moeten zones worden gedefinieerd om
aan te geven waar transformatie naar welke functie
mogelijk is. In het beeldessay en de maquette krijgen
inwoners van Geleen inzicht in de relatie tussen stadsmijn, oude mijn en campus en de kansen die dit biedt
voor hen en Geleen.
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In het paviljoen op de Markt worden de materialen, producten en
transformatieopties van Mijn stadsmijn zichtbaar. Een dynamische plek midden in
het centrum die de hernieuwde identiteit van Geleen als circulaire stad ademt.
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