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Gelaen heeft het:
Een eigen kluswoning in een levendig centrum
De kracht van het centrum van Geleen is het bijzondere alledaagse leven. Dit alledaagse leven is er altijd geweest.
Het was er in de jaren zeventig tussen de grote winkelketens, het is er nu tussen de leegstaande winkelpanden.
Ons plan zet deze kracht centraal en geeft Geleners weer regie over hun eigen stad. Leegstaande winkels
komen beschikbaar als kluswoningen voor Geleners én voor nieuwe inwoners. Kleinschalige ingrepen starten de
transformatie van winkelcentrum naar leefcentrum.
Het bijzondere alledaagse ‘’ons leefcentrum’’
Na het vertrek van de mijnbouw werd de oplossing voor het centrum van Geleen gezocht in winkelplezier. ‘Geleen
heeft het’ was de slogan. Kleine winkels maakten plaats voor grote winkelketens en parkeren kon voor de deur.
Helaas gaf dit niet de gedroomde toekomst. De grote winkelketens zijn weer uit de stad vertrokken en wat resteert is
een halfleeg centrum zonder veel levendigheid. Maar Geleen heeft ook juist iets bijzonders. Ondanks de leegstand,
krimp en vergrijzing zeggen bewoners: Het is fijn wonen in het centrum van Geleen. ‘Nee, het is geen flitsend
winkelcentrum maar we hebben alles wat we nodig hebben; dagelijkse winkels, basisvoorzieningen en ons sociale
netwerk’.
Wij stellen juist deze alledaagse kwaliteiten centraal. De toekomst van Geleen zit niet in een volgende poging om
nieuwe winkels aan te trekken, maar in een duurzame transformatie naar een centrum waar ook gewoond, gewerkt
en bovenal geleefd wordt. Wij noemen dit het Leefcentrum. Een leefcentrum heeft een fijne mix van voorzieningen,
is verankerd in de lokale gemeenschap, biedt een fijne woonomgeving maar is ook een plek voor ontmoeting en
samenkomst. Een leefcentrum houdt ook de band met het verleden en de toekomst zichtbaar door (toekomstig)
erfgoed te respecteren.
Eigen initiatieven
Deze transformatie kan niet worden afgedwongen door grote fysieke interventies of door het verzinnen van een
nieuwe identiteit. Dit nieuwe centrum kan alleen worden gemaakt door haar eigen inwoners. Er is geen gedroomd
eindbeeld, de Geleners vormen dit zelf. Een familiehuis in de voormalige H&M? Een vriendengroep die gezamenlijk
een stuk winkelstraat transformeert? In Geleen kan het. Zolang het maar bijdraagt aan het creëren van het
leefcentrum.
De Bouw-Markt
Om dit mogelijk te maken stelt de overheid zich flexibel op, steunt initiatieven en promoot de mogelijkheden. Om de
klussers te ondersteunen wordt aan de Markt de ‘Bouw-Markt’ geopend. Hier kunnen Geleense klussers alles vinden
dat ze nodig hebben. Denk daarbij aan de volgende functies:
Bij de bouwcommunity in de Bouw-Markt delen klussers kennis en ervaringen.
Via dit netwerk kan men ook in contact komen met lokale vakmensen en
organisaties die de klus kunnen begeleiden of uitvoeren. De bouwcommunity
maakt ook een link met vakopleidingen en verenigingen in Geleen.
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Bij de ontregelzaak kunnen klussers terecht voor advies voor
een bestemmingswijziging en bouwregels. De gemeente past
bestemmingsplannen in het centrum stapsgewijs aan om de ontwikkelingen
mogelijk te maken.
Op de marktplaats ontmoeten vastgoedeigenaren en initiatiefnemers elkaar.
Bemiddelaars helpen de zoekers aan de juiste ruimte te komen en delen
inspirerende voorbeelden.
De Bouw-Markt is ook een plek voor ontmoeting. Het levert een bijdrage
aan de sociale gemeenschap; denken aan de buren en elkaar helpen.
Hier leer je je nieuwe buren en medeklussers kennen. Daarnaast huisvest
het ook nog enkele ondersteunende functies zoals; Gereedschapuitleen,
Flexwerkplekken, EHBO-post en Kinderopvang.

Wij geloven dat de Geleners zelf in staat zijn een sterk leefcentrum te creëren. De leegstand in
het centrum wordt het middel om de dromen van de Geleners te realiseren én nieuwe inwoners
aan te trekken. Ook dan geldt: ‘Geleen heeft het:’ een eigen kluswoning in een levendig centrum.

