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De TEVREDENstad
Alles stroomt, niets is blijvend…

Als er één ding zeker is, dan is het wel dat niets zeker is.
In Geleen veranderde de blik op de toekomst al een aantal
keer radicaal: van landbouwsamenleving naar mijnbouw,
van een standenmaatschappij naar een arbeidersstreek
met hoge werkeloosheid en tenslotte de netwerk metropool
Parkstad, met beperkte ruimte voor stedelijke uitbreidingen.
Transformatie is een blijvende opgave!
Opnieuw zijn wij getuige van grootschalige veranderingen:
klimaatverandering, economische onzekerheid, polarisatie
in het sociale domein en we zijn ons steeds meer bewust dat
we maar één aarde hebben. We moeten op zoek naar balans
en veerkracht om flexibel mee te bewegen. Dit betekent
voor ons een buiging maken naar de natuur, de plek, het
landschap dat ons draagt. We zullen als mens zuiniger om
moeten gaan met wat de aarde ons te bieden heeft, zodat er
een evenwichtige leefomgeving ontstaat met een footprint
die past in het ecosysteem Aarde.
Deze opgave vraagt een nieuwe kijk op onze woonomgeving.
Een woonomgeving die voedselzekerheid biedt, water,
energie en een dak boven het hoofd. En ruimte biedt aan
vertraging en contemplatie. Niet alleen voor je eigen maar
ook voor samen. Bij deze nieuwe woonomgeving hoort
een zekere onafhankelijkheid van de wereldeconomie, als
veerkrachtige basis in roerige tijden. We stellen voor een
circulaire woonomgeving te realiseren die niet alleen bestaat
uit een gesloten kringloop van materialen en energie, maar
ook uit een kring van mensen die samen werkt en op elkaar
kan bouwen. Een coöperatieve woonwijk die werkt vanuit
saamhorigheidsgevoel. Zo bouwen we aan een plek waar
men tevreden is, een Tevreden-stad.

Coöperatie als basis

De coöperatie zien wij als bouwsteen van “de woonwijk
als noviteit”. Een coöperatie van 100-150 huishoudens
(bewezen duurzame groepsgrootte) zorgt voor onderlinge
verbondenheid, zekerheid en gezamenlijkheid. Zij kopen een
kavel of een stukje bestaande stad welke zij ontwikkelen en
waaraan zij waarden toevoegen.
Een coöperatie bestaat uit een modulair woonconcept met
kleine betaalbare woonmodules, gericht op krimp en groei
dus levensloopbestendig. In de wijk wordt lokaal voedsel
gekweekt en afvalstromen worden ingezet als bemesting.
Om gelukkig en gezond te leven is groen een essentieel
onderdeel; niet alleen kijk-groen, maar ook doe-groen.
De woningen en tuinen zijn eigendom van de coöperatie
en de openbare ruimte is eigendom van de gemeente,
maar de coöperatie bepaalt de indeling en de uitstraling.
Spelregels hiervoor worden opgesteld in een “Leefruimte
overeenkomst” tussen coöperatie, gemeente en aarde.
De verschillende coöperatieve gemeenschappen werken
op bovenlokaal niveau samen in een lokaal netwerk van
diensten en spullen. De mobiliteit is ingericht om deze
lokale verbinding te faciliteren en niet op doorstroom. Voor
bovenlokale bewegingen wordt beroep gedaan op deelauto’s
en OV, hierdoor ontstaat een stillere, ruimere woonomgeving.

Financieel anders

De startende coöperatie koopt een kavel of een stukje
bestaande stad met een afbetaaltermijn van 30 jaar zonder

voorinvestering en rente. Gedurende deze tijd ontwikkelt de
locatie zich van een gemeentelijk bezit tot een gezamenlijk
bezit. Elke nieuwe module levert nieuwe collectieve waarde
– iedere bewoners voegt immers iets toe aan het geheel:
groene vingers, kinderopvang, gezelligheid die eenzaamheid
voorkomt. Dit levert ook besparingen bij de gemeente:
door gezond te eten, een gezonde omgeving en onderling
naar elkaar om te kijken hebben de bewoners minder zorg
nodig. Gelukkige tevreden mensen zijn immers gezonder.
Bovendien wordt de openbare ruimte door het collectief
onderhouden en vervallen de beheerskosten.
De gerealiseerde collectieve waarde wordt verrekend met
de gemeente en gaat af van de hypotheek. De bewoners
krijgen zo lagere hypotheeklasten waardoor meer ruimte en
tijd ontstaat voor het creëren van waarde op de plek. Tijd die
besteed kan worden aan gezamenlijkheid, lokale productie,
nijverheid, zorg, aandacht en poëzie.

Tevreden stad Geleen

In Geleen hebben we te maken met krimptransformatie
en leegstand in het stadscentrum. Kenmerkend voor de
Geleense gemeenschap is de saamhorigheid die de mijnen
bracht. Geleen is trots op zijn stad met de vele verenigingen,
de lokale markt en zijn geschiedenis als festival stad
(Pinkpop).
Ons beeld van Geleen in de toekomst is een Tevreden stad die
bruist. Een stad waar mensen trots op zijn en waar samen
gewerkt wordt . Als je in Geleen woont, woon je op een plek
waar je het zelf voor het zeggen hebt. Waar je je handen uit
de mouwen steekt en werkt aan de je eigen kwaliteit van
leven.
Gestart wordt met kleine experimenten en katalysatoren
in de stad. De meest kansrijke zone waarin dit plaatsvindt
ligt tussen de Markt en Chemelot, deze zone legt de
verbinding tussen de sterke punten van Geleen: ruimte
voor evenementen, de regionale markt en de technische
ontwikkeling.
Het eerste experiment: een groep van ca. 10 huishoudens
koopt via de leefruimte-overeenkomst de voormalige
horecapanden aan de Markt, als voorbeeldontwikkeling van
nieuwe coöperatieve woonvorm met een kleine footprint.
De coöperatie transformeert het bouwblok tot een unieke
plek binnen Geleen. Men verbouwt zijn eigen voedsel, maakt
kassen op het dak, gevels met bijvoorbeeld druiven, tomaten
in de tuin. Door auto’s te delen ontstaat er in de buitenruimte
meer plek voor ontmoeten en spelen. Misschien lopen er
wel kippen op straat en ontstaat er toch weer horeca in de
plint waar gegeten kan worden van Geleens groente en fruit.
Om ruchtbaarheid te geven aan deze ontwikkeling wordt er
een festival ontwikkeld met als thema: het Geluk-in-Geleen
festival. Gehouden in en om de Staatsmijn Maurits, met
ruimte voor experiment in compacte woonvormen, autarkie
etc. Onderzoek naar hoe technologie kan bijdragen aan een
kleinere footprint, koppeling met Chemelot. Inzetten op de
lokale Markt als levendig middelpunt, waar de coöperaties
lokaal eten halen en brengen en verbinding is met de boeren
uit het ommeland.
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