NDK Bree: Focusgroep Handelaars en Pandeigenaars – 04/03/2020
Aanwezigheid:
Een fijne groep van handelaars, dienstverleners en pandeigenaars engageert zich om samen met ons
op zoek te gaan naar het DNA van Bree en de bevindingen van het traject tot dusver kritisch te
bekijken, uit te breiden en verder te finetunen.
We verwelkomen onder meer mensen uit de sectoren horeca, architectuur, winkels,
pandeneigenaars, vrije beroepen, etc. In totaal tellen we 14 deelnemers, een mooie groep in tijden
van het Corona-virus.
Introductie:
•
•

•

Presentatie Lies Daenen: Methodiek NDK
Opmerkingen en vragen:
o Wat was de aanzet?
=> De leegstandscijfers waren voor provincie Limburg de aanzet om uit te kijken naar
een innovatief traject.
In Bree vallen de leegstandscijfers goed mee (Zie bijlage 1). Echter, er moet proactief gewerkt worden om toekomstgericht te werken aan een future-proof kern.
o Wat zijn de mogelijkheden van het DNA? Het DNA biedt een fundament om op lange
termijn éénzelfde lijn door te trekken in alle beleidsdomeinen, een ambitie die Bree
sterk uitspreekt. Het DNA is niet iets wat het projectteam komt opleggen in Bree. Het
is iets die gezamenlijk tot stand komt en van onderuit gedragen wordt. Doordat het
herkenbaar is voor de mensen van Bree, werkt het generatief.
Reflecties en besprekingen:
o Verwijzing en sfeer naar de middeleeuwen is aanwezig in de kern
Onder meer ook het stratenpatroon in de kern (alle wegen komen uit op de kerk)
met omwalling zijn erg typerend. Wordt ook wel eens de vuist genoemd.
(Zie bijlage 2).
o In de stad vinden we een ‘getuigschrift’ voor Bree van de organisatie van ‘Goe
gespeeld’ die spelen voor kinderen onder de aandacht wilt brengen.
=> Het projectteam merkt op dat speelmogelijkheden voor kinderen prominent
aanwezig is in Bree maar misschien nog iets te weinig als sterkte naar voor wordt
geschoven.
o Bree wordt vaak gezien als ‘het einde van de wereld’ op geografisch niveau en op
niveau van bereikbaarheid. Dit is echter ook zo voor heel wat andere steden en
gemeenten. Maar die slagen er in om hun trekpleisters heel goed uit te spelen en te
vermarkten. Onder meer de voorbeelden van Maredsous en Hamont-Achel (met z’n
abdij) worden aangehaald.
▪ Welke toeristische trekpleisters zijn er dan in Bree?
=> Fietstoerisme (en regiobonden samenwerkingen daarbinnen) wordt als
sterkhouder naar voor geschoven
▪ Onder meer de sfeer van wellness, ontsnappen, ontzorgen, rust, contact met
eigenheid van de gemeente, etc. kunnen hier op aansluiten.

Kennismakingsronde: samenvatting en vaststellingen
•

•

De pluspunten:
o Bree is leuk, veilig, kleinschalig maar heeft toch heel veel voorhanden op en beperkte
oppervlakte
o Bree is zeer gezellig (3x)
o De wekelijkse markt is een ongelofelijk sterk punt voor Bree
o De gemoedelijkheid en het dorpse
o Vrijthof als gezellige plaats: altijd leven, altijd warmte (4x)
o De Sint-Michielskerk als eigen ‘Sagrada Familia’
o Terrasjes zijn zeer gezellig in Bree
o Veel winkels die écht speciaalzaken zijn met een eigen aantrekkingsgebied
▪ Bvb. Het Stoffenhuis (winkel + workshops) trekt slechts 1 % klanten van Bree
zelf
▪ Bree beschikt over een vioolbouwer
▪ Veel handelszaken (chocoladewinkel, geschenkenwinkel, etc.) hebben een
assortiment dat op zich niet uitspringend is. Maar door de creativiteit en
vernieuwing van de ondernemer van de onderneming zijn de winkels erg
bijzonder.
o Bree kent geen (of amper) ketenwinkels wat aanzien wordt als groot pluspunt
o De Dekenij
o Het stadspark
o De compactheid van Bree en het stratenpatroon zijn zeer typerend (2x)
o Vanuit het centrum van Bree sta je op minder dan 500 meter midden in het groen
o Kempenhof
o De diversiteit in aanbod in Bree is groot en de wisselwerking met de ketenbedrijven
aan de rand is goed. Want aan de rand is geen horeca en in het centrum wel.
o Er is veel horeca en er zijn ook veel horecazaken die wereldkeuken aanbieden.
Echter, er zijn vooral veel cafés in Bree wat de Breeënaar een beetje definieert
o De 30-minuten parking zijn een goede zet geweest. Precies op maat van Bree.
Wat ontbreekt in Bree?
o Bakker in het centrum
o Kippenwinkel
o Viswinkel
o Winkel voor sokken, etc. (Hema-assortiment maar dan zelfstandige uitbating met
service en advies)
o Restaurantjes (geen brasserie, geen lunchbar, etc.) (2x)
o Zichtbaarheid van de vele verenigingen van Bree in de kern
o Dagelijkse goederen en vaste waarden (bakker, slager, krantenwinkel, etc.)
o Er mag nog veel meer ingezet worden op groen & kleur in het centrum
o Samenwerken van de handelaars zou (mede door de compactheid) ongeziene
resultaten kunnen neerzetten. Iedereen moet samen aan het zeil trekken. (3x)
o Ballonnenwinkel
o Er is nood aan een zachte verbinding van de periferie naar het centrum
o Ondergrondse parkeergarage
o (Delen van) Bree autovrij. Onder meer de Gerdingerstraat zou zich hier uitstekend
toe lenen.
o Een zorgcentrum in Bree. Hoewel dit zo’n 1.000 m² vraagt, is het zeker mogelijk.

•

•

De minpunten:
o De fietsvriendelijkheid: Bree-centrum is niet op een fietsvriendelijke manier te
bereiken.
Er wordt gecounterd dat onder meer de toegangswegen voor zacht verkeer t.h.v.
Colruyt en komende vanaf Malta verbeterd zullen worden op korte termijn.
o De werkende ondernemers in Bree worden vrij zwaar belast
o Het BPA/RUP die er is, is aan vernieuwing toe. Onder meer de winkelverplichting op
het gelijkvloers moet herzien worden. Compactheid van winkelgebieden is prioritair.
De rest kan woonzone worden want bewoning = potentie.
Opvallende statements:
o Bree is een koopstad en geen kijkstad
o Door de compactheid van Bree en het stratenpatroon dat erg typerend is wordt
voorgesteld om ook op straatniveau een DNA of gewenste profilering uit te tekenen.
o Heel wat ondernemers halen aan dat wonen in het centrum (en dat in al zijn vormen)
minstens even belangrijk is als het uitbouwen van andere functies.
o De uitspraak “in Bree kan je ondernemen met een niet-ondernemende mentaliteit”
waarbij vooral nog eens verwezen wordt naar de mogelijkheden die er zijn moesten
alle ondernemers samen werken.
De afgesprongen promotaks een tijd terug was een gemiste kans!

Interessante weetjes en reflecties van het projectteam:
•

•
•
•

•

De onderneming Art Nzo zet recent sterk in op 3D-printing die ingezet kunnen worden in de
reclamewereld. Echter, ook bvb. Selfie Points – toepasbaar in de kern – behoren tot de
mogelijkheden.
“Bree, dat komt binnen”!
We vragen aan de projectverantwoordelijken voor Bree om als ‘huiswerk’ een oplijsting te
maken van bestaande ondersteunende acties t.a.v. de handelaars en ondernemers.
Architekt-nburo opende recent in een oud pakhuis een zogenaamd ‘open huis’, een
opslagplaats van ideeën. De mogelijkheden in het open huis zijn vrij ruim. Onder meer
verschillende VZW’s en verenigingen vonden hun weg al. Ook creatievelingen kunnen er
dikwijls hun ei kwijt. Het bijhorende café mét pooltafel valt in de smaak.
Echter, het concept zou nog véél sterker kunnen uitgebouwd worden.
Het projectteam ervaart de aanwezige handelaars als creatief, welwillend om te
ondernemen en zeer enthousiast. Als verenigde handelaarsgroep kan dit in Bree een
absolute sterkte worden, zeker als functie-overschrijdend wordt gedacht.

Woordassociatie-oefening:
Op basis van de bouwstenen uit de vorige sessies doen de deelnemers een brainstormoefening.
De resultaten zijn terug te vinden in bijlage 3.

In bijlage 4 nog wat sfeerbeelden van de avond.

Bijlage 1A: Evolutie en benchmarking leegstand (% aantal handelspanden)

Bijlage 1B: Evolutie en benchmarking leegstand (% winkelvloeroppervlakte)

Bijlage 2: Stratenpatroon met omwalling

Bijlage 3: Associatie-oefening

Bijlage 4: Sfeerbeelden

