Geleen KRAAKT Geleen!

Deel 2: De strategie - Geleners aan de slag

Adviseurs voor Ruimte en Strategie
Graafseweg 109
6512 BS Nijmegen
T 024 - 379 20 83
E info@dtnp.nl
W www.dtnp.nl

Projectteam DTNP:
			
			
			
			
Projectnummer:
Datum: 			

De heer P. Rosmulder
Mevrouw F. Schneider
De heer P. Bos
De heer W. Frielink
2158.0620
26 februari 2021

Geleen KRAAKT Geleen!

Deel 2: De strategie - Geleners aan de slag

Het experiment: kan Geleen Geleen kraken?
Stap 1: hoe maken we de haalbaarheid van het vrijmoedige voorstel aannemelijk?
Wat was ook alweer het idee?
Het idee Geleen KRAAKT Geleen, dat wij instuurden als antwoord op de
ideeënoproep De woonwijk als noviteit, bestond in feite uit een samenspel
van voorstellen. Onder de noemer “geef Geleen de regie terug” droomden
wij hardop van een eenvoudige manier om het centrum “voor en door de
bewoners” weer tot leven te brengen.
De Gelener zou zelf de boel moeten openbreken: “door strategisch volumes
uit het ene bouwblok weg te nemen en op een andere locatie weer toe te
voegen ontstaat er in één klap een (private of collectieve) tuin, een (gelijkvloerse) woning en een (courant) bedrijfspand”. Wij koppelden het enigszins
abstracte idee om volumes en functies opnieuw te schikken hiermee dus
direct aan de lokale context (de lokale ziel zelfs): “de handen uit de mouwen

maar juist zo veel mogelijk open vragen gesteld en goed geluisterd. Met

steken en er samen toch iets van maken”.

behulp van onze publieksvriendelijke maquette hebben we tijdens de werksessies het gesprek telkens teruggestuurd naar de fysieke leefomgeving:

Van idee naar ontwikkelstrategie: het experiment

Wáár zouden jullie de openbare ruimte willen verbeteren? Hóe willen jullie

In de uitwerking van ons idee zijn wij daarom nadrukkelijk op zoek gegaan

het centrum levendiger of aantrekkelijker maken?

naar de lokale energie. We hebben vrijmoedig de Geleners uitgenodigd om
met ons in gesprek te gaan over ons idee. Als zíj het voor het zeggen

De maquette maakte ons abstracte idee, het opnieuw schikken van volumes

zouden hebben, waar zouden zíj dan beginnen met kraken? En waarom zijn

en functies, ook concreter: alle gebouwen stonden los op de plattegrond en

er eigenlijk tot op heden niet of nauwelijks ontwikkelingen van de grond

deelnemers mochten deze naar eigen inzicht verzetten, vervormen, verwij-

gekomen?

deren of vervangen. Hiermee hadden we dus een dubbele testopstelling
voor de vraag: kan Geleen Geleen kraken..?

In een tiental werksessies hebben wij met dertig Geleners dit gesprek
gevoerd. In deze werksessies, waarbij per keer twee tot vier Geleners

•

Zijn de Geleners in staat om samen tot een centrumaanpak te komen?

deelnamen, hebben wij (voor de verandering) niet zelf een plan voorgelegd,

•

Is het herschikken van volumes inderdaad haalbaar/voorstelbaar?
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Conclusie experiment: visie en regie onmisbaar!

Vrijmoedige samenvatting na tien werksessies: grote behoefte aan vergroening en levendigheid

Na tien werksessies en enkele aanvullende
gesprekken met beleidsmedewerkers, ondernemers en eigenaren komen wij tot de conclusie
dat ons vrijmoedige idee op zichzelf helaas
onvoldoende houvast biedt om de impasse in
Geleen op dit moment ‘zomaar’ te doorbreken.
Hiervoor zijn de (investerings)onzekerheid en
de hoeveelheid barrières simpelweg te groot.
Enerzijds zijn er nog maar weinig mensen die
durven te investeren in het Geleense centrum,
anderzijds kregen de mensen die wel wilden
investeren of ondernemen te maken met een
aantal (in hun ogen) onoverkomelijke barrières.
Vaak werd hierbij in de gesprekken verwijtend
naar de gemeente gewezen, maar ook de
Geleners gaan hierbij niet vrijuit. De negatieve
energie die uitgaat van de publieke opinie of
informele gesprekken (“gezellig samen klagen”)
zorgt voor een ‘zelf-vervullende voorspelling’:
het vertrouwen in de toekomst wordt zo geleide-

Toch zijn wij er na ons experiment in Geleen
van overtuigd geraakt dat de succesvolle
uitvoering van ons idee (“breek de bouwblokken
open en voeg nieuwe waarde toe”) wel heel

DE OOGST

lijk nog brozer.

In ‘deel 1 - De oogst’ is het resultaat van onze interactieve
werksessies samengevat. In dat document wordt verder
ingezoomd op concrete centrumlocaties waar kansen of
knelpunten liggen. Aan de hand van vier thema’s nemen
wij u mee door de verhalen van de Geleners. Wat zien zij?

dichtbij is! Waarom lukt het nu dan net niet? En
hoe brengen we de boel dan wel in beweging?
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De theorie: dynamiek door beleid

Stap 2: kan het vrijmoedige voorstel in Geleen in de praktijk worden gebracht?
Kan Geleen Geleen kraken?

daarnaast zien dat er een nog veel grotere groep Geleners is die niet

Het experiment ‘Geleen KRAAKT Geleen’ heeft veel waardevolle lessen

eens (meer) de moeite neemt om het gesprek aan te gaan; zij blijven

opgeleverd, enerzijds voor het Geleense centrumgebied en de centrumpar-

met de handen over elkaar aan de zijlijn staan.

tijen en anderzijds voor de beroepsgroep van planners en ontwerpers in zijn
algemeenheid. In dit hoofdstuk gaan we aan de hand van twee ‘onderzoeksvragen’ nader in op de vraag: kan Geleen Geleen kraken?

Afwachtend: “nog even aankijken” (ca. 45% van de deelnemers)
Daarnaast zijn er Geleners die nog wel het vertrouwen hebben
dat er een positieve ontwikkeling van de grond kan komen in het

Zijn de Geleners in staat om samen tot een centrumaanpak te komen?

centrum, maar zij wachten veelal op anderen om de eerste stap te

De ontwikkeling van een centrumgebied is de laatste jaren steeds sterker

zetten. Zeker door de negatieve spiraal van toenemende leegstand

afhankelijk geworden van het lokale draagvlak onder de plannen: Zijn

en teruglopende bezoekersaantallen is de laatste jaren de ‘durf’ om

ondernemers bereid om te verhuizen? Zijn eigenaren bereid om te

iets nieuws te beginnen sterk afgenomen. De onzekerheid over de

investeren? En: Hoe denken bewoners over de plannen voor hun directe

het toekomstperspectief en het thema waarnaar het centrum zich kan

leefomgeving? In Geleen is, mede door een combinatie van deze factoren,

ontwikkelen maakt ook dat plannen niet van de grond komen: “zeggen

de afgelopen jaren de ontwikkeling van het centrum stilgevallen. Op basis

jullie het nou eens, wat moeten wij doen..?”.

van de respons op onze ‘vrijmoedige’ uitnodiging (doet u mee?) en de vele
verhalen die we voor, tijdens en na afloop van de werksessies hoorden,
herkennen wij drie categorieën Geleners:

2. Energiek: “wie doet er mee?” (ca. 25% van de deelnemers)
Gelukkig troffen we in Geleen ook enkele ‘pioniers’ met frisse energie
om aan de slag te gaan met het centrum. Zij putten hun ideeën uit

1. Moedeloos: “het is niets en het wordt zo ook niets” (ca. 30% van de deelnemers)

het bewogen verleden van het centrum (“net als toen...”) of halen juist

Tekenend voor het ‘geloof’ in het centrum was een reportage van de

inspiratie uit nieuwe technieken en toekomstige uitdagingen (“Geleen

lokale Limburgse media over het Geleense centrum; in een serie

circulair”). De plannen zijn zowel kleinschalig (“gezellige stadstuin”)

straatinterviews ving de journalist louter negatieve reacties op. Ook in

als visionair (“leg verbindingen, maak goede zichtlijnen”). Met name de

onze werksessies sloeg de sfeer nog wel eens om naar moedeloosheid:

connectie met Brightlands en het mijnbouwverleden werd hierbij vaak

“de burger durft niet meer” of “de sloopkogel erin!”. Deze Geleners, die

genoemd als aanknopingspunt. Opvallend was ook dat er vanuit deze

ooit trots waren op hun centrum, zijn alle vertrouwen kwijt. Het aantal

groep ook een expliciete oproep kwam om de krachten te bundelen:

‘views’ en ‘clicks’ op onze projectwebsite (ca. 900 unieke bezoekers) laat

“gaan jullie ons nu koppelen aan andere plannen?”.
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Is het herschikken van volumes inderdaad haalbaar/voorstelbaar?

Tegelijkertijd weten wij uit ervaring dat geen pand in het centrum gelijk is en

De tweede ‘peiler’ onder ons vrijmoedige idee was de transformatie van

dat dat ook voor pandeigenaren geldt. Hoe oud is het vastgoed, hoe is de

incourant winkelvastgoed naar courante woningbouw. Door blokken op de

staat van onderhoud? Is het pand vrij van financiering of staat de eigenaar

ene plek weg te nemen en elders toe te voegen, zou er in één klap op twee

nog onder ‘druk’ van de bank om de waarde op peil te houden? Daar waar

plekken weer een waardevolle situatie ontstaan. Dit model is gebaseerd op

het ene pand wordt aangehouden als extraatje op het pensioen, staat het

de aanname dat een groot deel van het Geleense winkelvastgoed haar oude

andere pand op een veel langere lijst met investeringsobjecten en rende-

vastgoedwaarde heeft verloren. Zolang een winkelunit leegstaat, is de

menten. Tijdens de werksessies in Geleen hebben wij met diverse ‘profes-

vastgoedwaarde immers nul. Pas wanneer er een (stabiel) huurcontract ligt,

sionals’ gesproken om gevoel te krijgen bij de vastgoedmarkt in het centrum

krijgt het winkelvastgoed weer waarde.

en om bij hen onze theorie en onze becijferingen te checken.

De huidige situatie in Geleen, met een groot overaanbod aan winkelvast-

Hieruit kan een eenduidig beeld worden opgemaakt: de afwaardering van

goed, versterkt onze theorie dat investeringen in transformatie van winkel-

het vastgoed heeft na jaren van stilstand al grotendeels plaatsgevonden en

vastgoed een beter perspectief bieden aan de vastgoedeigenaar, dan het in

menig vastgoedeigenaar heeft al eens gestudeerd op transformatie-scena-

stand houden van de huidige (verliesgevende) situatie. In de balans tussen

rio’s. Vastgoedeigenaren in het centrum zijn ook verenigd (geen vanzelfspre-

kosten (investering/financiering) en baten (risico/rendement/terugverdientijd)

kendheid), om zo samen te proberen het centrum als geheel haar waarde te

geldt dat hoe lager de huidige marktprijs van het vastgoed, hoe aantrekkelij-

laten behouden. Het gezamenlijk belang staat hierbij voorop: “als het nodig

ker een investering wordt. Gezien de huurprijsontwikkelingen van de afgelo-

is, wil ik best wat afschrijven op mijn bezit”. Voorwaarde daarbij is opnieuw

pen jaren in Geleen komt het omslagpunt bij steeds meer eigenaren steeds

het investeringsrisico: zodra er voldoende zekerheid is dat er een redelijk

nadrukkelijker in beeld.

rendement gemaakt kan worden, zullen investeringen wel ‘loskomen’.
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Conclusie: wie brengt de bal aan het rollen?
Wie als buitenstaander door onze ‘oogst’ bladert
(‘deel 1: Geleners aan het woord’), ziet veel
goede ideeën voor het centrum van Geleen die
stuk voor stuk haalbaar zouden kunnen zijn
wanneer men de schouders eronder durft te

Kijkend naar de opbrengst van de werkses-

zetten en vertrouwt op een goede afloop.

sies ontstaat bij ons het beeld van een rij

dominostenen, wachtend op het eerste zetje.
De werksessies hebben duidelijk gemaakt hóe
dit in Geleen voor elkaar te krijgen is. Ten eerste

Feit is wel dat iemand die dominostenen op

is het belangrijk om zo veel mogelijk zekerheid te

een rijtje moet zetten én dat iemand de eerste

bieden aan (of zo veel mogelijk onzekerheden

steen een zetje zal moeten geven.

weg te nemen bij) de partijen die echt iets willen
of kunnen ondernemen. Het begint met deze
energieke groep van pioniers. Ten tweede zal er
tegelijkertijd ook bij de groep ‘afwachtenden’ een
positieve energie aangewakkerd moeten worden.
Dit kan door deze Geleners actief te betrekken
bij de ideeën van de pioniers of door ze keer op
keer te informeren over het positieve (realistische
en haalbare) eindbeeld dat wordt nagestreefd.
En de derde groep? De Geleners die nu nog
moedeloos langs de zijlijn staan met de armen
over elkaar? Daar moet je (nog) geen energie in
steken. Zij volgen vanzelf zodra duidelijk is dat er
iets moois aan het ontstaan is in het Geleense
centrum. Het antwoord op de vraag ‘kan
Geleen Geleen kraken?’
is dan ook:

Ja! Maar dit gaat niet vanzelf...
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Of het beeld van een groep wielrenners,

wachtend op het startsein.
Wielrenners die zich hebben ingeschreven omdat ze zin
hebben in een mooie tourtocht, waarbij de één meegaat
voor de gezelligheid (“als de rest ook meedoet”) en de
ander puur voor de sportieve uitdaging (“dit kan mooi
worden!”). De vraag die nu in Geleen resteert: wie zet

de route uit en wie geeft het startschot?
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De ontwikkelstrategie: aan de slag!

Stap 3: wat is er nog nodig om het vrijmoedige voorstel haalbaar te maken?
Samen aan het werk en stap voor stap het vertrouwen terugwinnen
Zoals hiervoor beschreven is het op dit moment niet vanzelfsprekend dat ons
vrijmoedige idee uitgevoerd kan worden in het centrum van Geleen. Een
aantal cruciale voorwaarden om de ontwikkelingen in Geleen op gang te
brengen en de ‘kraak’ daadwerkelijk te zetten, ontbreken:

1.

Er is behoefte aan een heldere ruimtelijk-programmatische centrumvisie;

2.

Bij deze visie hoort een concreet uitvoeringsplan: wie gaat wanneer

één realistisch streefbeeld waar vervolgens gezamenlijk naar toe kan

welke acties uitvoeren, om zo samen richting het geschetste streefbeeld

worden gewerkt. Op het eerste gezicht lijkt dit tegenstrijdig aan de kern-

te werken? Dit uitvoeringsplan geeft ook houvast op de dossiers die op

boodschap van ‘Geleen KRAAKT Geleen’ (“niet wachten op, maar aan de

korte termijn te complex zijn om direct tot uitvoering te komen. Door

slag”), maar deze stap is cruciaal om ook de groep ‘afwachtende

lastige acties te benoemen en een overzichtelijk tijdspad mee te geven

Geleners’ mee te krijgen in de plannen.

(bijv: ‘verkenning transformatie locatie A’), kunnen andere acties ondertussen toch gewoon doorlopen.

Zij hebben behoefte aan een realistische koers op hoofdlijnen, met concrete ruimtelijke en programmatische keuzes op enkele strategische

Zo voorkom je dat er te veel projecten aan elkaar verknoopt worden en

dossiers: Hoeveel winkelprogramma blijft er over? Wat zijn transformatie-

er onnodig lang gewacht wordt met het uitvoeren van ‘dat wat kan’.

gebieden? Hoeveel en wat voor woningen voegen we hier toe? En: Hoe

Daarbij is overigens goed denkbaar (of zelfs wenselijk) dat bepaalde

positioneren we het Geleense centrum in de toekomst?

‘projecten’, vooruitlopend op het vaststellen van de centrumvisie, al
eerder in gang worden gezet. Verbind de groep ‘energieke Geleners’ en
kijk samen wat er op kleine schaal of korte termijn al wel kan.
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Dit laatste sluit aan bij misschien wel de
belangrijkste voorwaarde om ons idee (of

3.

Hierbij is een integraal centrumoverleg onmisbaar om te zorgen dat de
twee bovenstaande documenten niet “weer in een lade belanden” en dat

+

welke koers dan ook) succesvol te laten zijn:

een open en eerlijke communicatie.

er al vroeg zichtbaar vooruitgang wordt geboekt met o.a. de leegstands-

Ons advies daarbij: wees trots op wat al

aanpak en vergroening in het centrum.

goed gaat en laat dit zien! Vertel over wat je
nog wilt gaan doen en wanneer er resultaat

Het projectteam, bestaande uit een onafhankelijk voorzitter, enkele

te verwachten is. Belangrijk is een positieve

vertegenwoordigers van belangengroepen en overige kartrekkers

start, om samen te bouwen aan nieuw

(vrijmoedige Geleners, die iets voor elkaar kunnen krijgen: mensen met een

vertrouwen. Dit begint met het gezamenlijk

breed netwerk, slagkracht en een goed gevoel voor het algemeen belang) heeft

bevestigen van de huidige kwaliteiten en

als eerste en enige taak om snel tot een gedragen centrumvisie en

vervolgens met het (telkens blijven) benoe-

realistisch uitvoeringsplan te komen.

men van de successen en succesjes die
onderweg geboekt worden.

De toekomstige organisatiestructuur kan later verder uitgewerkt worden
(stuurgroep <> werkgroep <> klankbordgroep); wat Geleen nu nodig

Dit is de enige manier om ook de Geleners

heeft zijn concrete acties, korte lijntjes en een eenduidige communicatie.

die kritisch aan de zijlijn staan beetje bij
beetje te ‘ontdooien’ en weer enthousiast en
trots te maken op het Geleense centrum!
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