
Naar de kern
van MAASMECHELEN

Bouwen aan duurzame kernversterking

Een samenwerking tussen de stad, 
provincie Limburg dienst economie & UNIZO



Waarom dit traject ?

l Een andere manier om aan kernversterking te doen

l Iedere stad/gemeente heeft iets unieks, anders dan andere 

l Dit unieke is wat leeft in de geschiedenis, in de wortels

l Maar het is ook een keuze en een ambitie

l Het DNA biedt een kader voor kernontwikkeling

l Om op een duidelijke manier naar buiten te komen

l Wat zijn we wel, wat zijn we niet als gemeente

l Focus: Toepassen DNA op de kern 
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Verschillende manieren van aanpakW

DNA

DNA komt voor in iedere cel 
van ieder mens, dier, plant en 

schimmel. Het bepaalt 
grotendeels wat er gebeurt in je 
lichaam: het is als het ware het 
ontwerp voor je bestaan. Binnen 

in het DNA zit een genetische 
code die voor iedereen uniek is. 
Hierdoor kent ieder wezen een 

eigen bouwplan en verschillen we 
– ondanks dat we soortgenoten 

zijn – toch van elkaar.

HET DNA ZIT IN DE GENEN
GAAT NAAR DE WORTELS

MAAR TEGELIJK OOK
NAAR DE DROMEN EN

DE AMBITIES

PURPOSE

Het woord purpose, in het 
Nederlands vertaald als ‘doel’. In de 
marketing vertaald naar ‘betekenis’.

De kern van het purpose-concept 
ligt in het iets doen voor de 

maatschappij, of beter gezegd iets 
terug doen. ‘Als je mijn product 

koopt doe ik er iets met betekenis 
voor de maatschappij voor terug.’ 

Op die manier heeft je 
onderneming betekenis. 

En het hebben van betekenis wordt 
door consumenten gewaardeerd.

EEN PURPOSE IS 
DE BEWUSTE KEUZE

VOOR MAATSCHAPPELIJKE
IMPACT EN BETEKENIS. 

WHY?
Why (waarom)

In de Golden Circle van Simon Sinek 
staat ‘waarom’ voor het doel, wat zou 
de wereld missen als jouw product niet 

zou bestaan.

Weinigen weten waarom ze bepaalde 
dingen doen. Met ‘waarom’ wordt be-

doeld wat je doelstelling is, je drijfveer 
of geloof. Waarom bestaat je organi-
satie en waarom doet het er toe voor 

anderen? Belangrijk is dat winst is geen 
geldige reden is voor ‘waarom’, want 

dit is een resultaat.

How (hoe)
‘hoe’ staat voor het proces. Het betreft 
de handelingen die zijn verricht om te 
realiseren waar ‘waarom’ voor staat.

What (wat)
 ‘wat’ staat voor het resultaat en is de 
uitkomst van ‘waarom’, ofwel het be-
wijs. Onder resultaat valt bijvoorbeeld 
winst of vervulling van behoeften door 
middel van de verkoop van producten 

of diensten.

USP
Een USP of Unique Selling 

Proposition is een eigenschap 
van je product, service, merk of 

bedrijf die jou onderscheidt 
van je concurrenten. 

Je neemt de kernboodschap van je USP 
steeds mee in je communicatie, en bij 

voorkeur ook in de slogan van je bedrijf. 
Op die manier wordt je uniek voordeel 

steeds belicht en is meteen duidelijk 
voor je klanten waarom ze maar beter 

voor jou kiezen.

 Zelfs vandaag moet een USP nog 
steeds aan dezelfde drie fundamentele 

regels voldoen:
Het aanbod moet duidelijk zijn: 

‘Als je X koopt, haal je er voordeel uit.’
    Het voordeel is best uniek, en niet 

gedeeld met één van je concurrenten.
    Het is verkoopbaar: mensen moeten 

bereid zijn geld neer te tellen 
in ruil voor dat voordeel.
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Het traject in Maasmechelen

l 7 stappen methode

l Onderzoek, DNA, design, kernkompas & actieplan 

l DNA fase is afgerond - stap 4 afgerond

l Kwalitatieve en kwantitieve participatie

l Diverse intervisies met jongeren

l Met inwoners , ondernemers, handelaars

l In samenwerking met diverse experten

l Diverse afstemmingsmomenten met Tom Smeets - Sirfish

W
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KICK OFF

PARTICIPATIE
TRAJECT

VASTLEGGEN 
BOUWSTENEN HET UNIEKE

DNA VAN 
MAASMECHELEN

06/12/2019
Verbinding van alle thema’s

in de gemeente:
economie, toerisme, cultuur,

ruimtelijke ordening, ...

Diepgaande participatie
met diverse groep van 

inwoners

De bouwstenen
die Maasmechelen uniek maken

volgens inwoners

Vertaling in een 
aspiratie, een DNA waarmee 

elke inwoner zich kan 
identificeren

Stand van zakenW
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Uit het participatietraject 
Kick-Off d.d. 06/12/19
l Sterk gevoel van verstedelijking
l Fusiegemeente: diversiteit, versnippering > geen duidelijke kern, geen historische identiteit
l Kunnen we van Maasmechelen één grote gemeenschap maken?
l Karakter: Zuiders, gezellig, dynamisch, betrokken, stecheleir
l Ruimtelijke ordening: veel verbeteringspotentieel
l Veel (toeristische) troeven en natuur

Stakeholderssessie d.d. 04/02/2020
Kleurrijk Maasmechelen: culturele diversiteit = troef
Kerneigenschappen:
• Diversiteit
• Natuur: groen en Maas
•	 Wandel-	en	fietsgebied
• De mijn & mijnverleden
• Openheid v mensen
• Bourgondische levensstijl
• The Village
• Contrasten (industrie – natuur; stedelijk – dorps; rijk – arm; mooi – lelijk)
• Ambiance, warmte
• Potentieel, mogelijkheden
Prioriteit: diversiteit; Maas als verbinder van dorpen; Mijn en verleden
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Uit het participatietraject W
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Focusgroep handelaars en eigenaars d.d. 11/03/2020

Knelpunten MM:
• Rijksweg verdeelt
• Verspreiding, versnippering, wildgroei; geen centrum
• Gebrek aan verbinding, samenwerking, lange termijn visie

Pauwengraaf:
• Gezellig
• Leegstand
• Parkings zijn belangrijk

Dr. Haubenlaan:
• Naar poort Nat. Park
• Diverse horeca



Een greep uit de dromen van jongerenW
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Focusgroep Jeugd d.d. 31/07/2020

Opvallend:
• Veel creatief talent, maar geen plek om iets te organiseren - Een actief plein ontbreekt
• Jeugd ziet MM wel als één geheel
• Ervaart diversiteit als positief: zowel in culturen als in aanbod > ‘hele dag beleven in MM’

Bouwstenen – prioriteiten:
• Diversiteit
• Natuur: groen & Maas
• Gemeente met een hoek af
• De Mijn
• + Verbinden

Droom Pauwengraaf:
• Vroeger ‘the place to be’ > terug verbindende plek MM maken
• Verkeersvrij 
• Opportuniteit: unieke zaken (tov ketens Village etc)
• Streetfoodfestival, multicultureel
• Dé plek waar de diversiteit samenkomt

Droom Dr Haubenlaan:
• Creatieve ontmoetingsplek voor jeugd (’t Alibi)
• Smaller en gezelliger maken; meer bomen en terrassen



Uit het participatietrajectW
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Focusgroep lokaal bestuur d.d. 24/08/20

Kracht van MM is natuur, multiculturele aspect (nog veel potentieel), shopping, cultureel erfgoed en industrie

Potentieel van MM: groene gemeente, toerisme promoten, winkels zijn er genoeg, industrie, werkgelegenheid creëren
Unieke van MM: omzoomd door 2 prachtige natuurparken: Rivierpark Maasvallei en Nationaal Park met 
2 toegangspoorten (ecologische sandwich), multiculturalisme en horeca

Unieke van MM: 5 W’s (winkelen – wonen – werken – wandelen – water)
Troef: Luchthaven Aken-Maastricht 
ligt dichter bij MM dan Aken of Maastricht ondanks naam Maastricht-Aachen Airport

Unieke van MM: rijk in diversiteit en uitgebreid verenigingsleven (+400 verenigingen)
“We hebben veel, maar het kan beter, maar we mogen fier zijn”

Unieke aan MM: alle functies zijn er: film, cultuur, natuur, runshoppen/funshoppen, 
specialty goods, scholen, artsen, verenigingsleven

Bereikbaarheid is enorme troef



Uit het participatietrajectW
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Focusgroep lokaal bestuur d.d. 24/08/20
Bouwstenen – prioriteiten – reacties, associaties
• Diversiteit:
 - diverse culturen, woonomgeving (kerkdorp vs. verstedelijking), horeca
 - horeca (eetgelegenheden)
 - diverse activiteiten
 - verenigingen

• Natuur: groen & Maas:
 - Rivierpark Maasvallei & Nationaal park met 2 toegangspoorten, rewilding (40 bloemenweides), 
 wandelen in de natuur dicht bij de woning brengen
 - groen & Maas nog meer verbinden… in Tuinwijk wordt minder over de Maas gesproken
 - uitbreiding overnachtingsvormen voor toeristen (ruimer aanbod verblijven in de natuur)
 - natuur en water in de Pauwengraaf/Dr. Haubenlaan

  link mogelijk langs fietsostrade/fietsstraat Dr. Haubenlaan, link minder mogelijk op Pauwengraaf (hier link met mijn-verleden?)

  gedeelde look and feel op Pauwengraaf en Dr. Haubenlaan die DNA en branding van MM uitdrukt

• Gemeente met een hoek af:
- in MM val je niet op, je kan jezelf zijn in diversiteit
- Mensen staan er zelf niet altijd bij stil, maar het is zo
- Carnaval
- bouwstenen van de jeugd kunnen met elkaar verbonden worden (veraf – dichtbij), diversiteit (cultureel) en zo komen tot een uniek verhaal
- verenigingen kunnen helpen verbinden (zij zijn de bakstenen)

• De Mijn:
- Tuinwijk 2020, werelderfgoed, Parkies (wekelijks evenement tijdens de zomermaanden)
- feit dat de jongeren dit aanbrengen, wil zeggen dat zij ook belang beseffen (via grootouders, via school)  Dit is uniek.
- mijn-erfgoed is verbonden met diversiteit, groen, water, natuur, nationaal park

Akkoord over diversiteit, natuur (groen en water), gemeente met een hoek af, de mijn en verbinding van die verschillende elementen: in de verbinding zit het unieke.

Op basis hiervan komen tot inrichting van Pauwengraaf en Dr. Haubenlaan en het bredere DNA van MM en inspiratie bieden aan branding-bureau.



Uit het participatietrajectW
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Uit het participatietrajectW
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Naar de kern
van maasmechelen

Van bouwstenen naar DNA



De bouwstenen van het DNA van MaasmechelenW
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Ongerepte natuur
De ongerepte natuur

Resultaat van 
het mijnverleden

Avontuur, ontdekking,
wild & ruw
genieten

Water, het nieuwe goud

Rebels karakter
Eigen mening - eigenzinnig
Rebellen met een groot hart

Eigenheid, karakter
Diverse populatie

Vrijheid - Lef - Grote stadsdenken
Grilligheid - Maaskarakter

Kunstenaars - Creatievelingen

Het mijnverleden
Gelukzoekers
Goudzoekers

Basis voor natuur 
van vandaag

Basis voor de diverse 
populatie

Water 

Divers
Diverse achtergronden
Diverse gemeenschap

Diverse natuur
Diverse mogelijkheden
Diverse stijlen samen

Divers aanbod



DNA van MaasmechelenW

Onbegrensd
Openheid

Een grensgemeente die 
open staat voor iedereen

zonder grenzen

Onbegrensde natuur
De natuur zoals ze is in oorsprong

Onbegrensde ruimte
om jezelf te zijn

creativiteit en zoeken
naar geluk en avontuur

Ongerept
Ongerepte natuur

De natuur zoals ze is ontdekken en beleven

De uitdaging van de natuur.
Het zuivere van de natuur: water, wildernis, ...

Pure natuur, pure beleving
Ontdekken, avontuur, uitdaging

Natuur als bron voor mentaal 
en fysiek welzijn.

Klimaat & waterschaarste

Verleg
je grenzen

in MM

Origineel
Ondernemend

Eigen mening - eigenzinnig, Rebels, Karakter

Ruimte om te experimenteren
Ruimte om creatief te zijn

Vrijheid & autonomie
Ruimte voor jongeren en talenten

Grensverleggend
Verbindend over de grenzen heen

Diversiteit



Potentieel van het DNAW
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Verleg je grenzen in Maasmechelen

l Verleg je sportieve grenzen alleen of in  groep

l Verleg je grenzen en kom shoppen in Maasmechelen Village

l Verleg je grenzen en kom naar ons wekelijks streetfoodfestival 

l Verleg je grenzen en kom een muzieksessie volgen

l Verleg je grenzen en kom met je gezin op ontdekking

l Verleg je grenzen en rij het kolenspoor

l Verleg je grenzen en kom onze creatieve shops ontdekken



Potentieel van het DNAW
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l Mensen willen een duidelijke profilering - purpose

l Mensen zoeken entertainment zowel in shoppen, ontspanning, e.a.

l Maasmechelen ook online entertainent weergeven

l Ondersteuning door virtuele sportevents (Golazo)

l Jongeren willen zich uitleven, zichzelf zijn

l Een inspirerende geschiedenis: de goudzoekers, gelukzoekers, ...

l Aan de grens liggen en bewust onbegrensd zijn



Amerika als inspiratiebron & herkenningW
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Ongerepte natuur

Shopping malls



Amerika als inspiratiebron & herkenningW
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Startpunt kolenspoor - route 66

Vrijheid grote stadsdenken



Amerika als inspiratiebron & herkenningW
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Typische eetgelegenheden

Water & waterbeleving



Amerika als inspiratiebron & herkenningW
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The Velvet underground 
als link naar de mijnen, 
de mijngeschiedenis
de drang naar 
experimenteren,
ontwerpen en creatief zijn
De vraag van jongeren  in 
Maasmechelen naar 
creatieve ruimte



Potentieel van het DNAW
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Verscherpen van de eigenheid - citymarketing

l Meer marketing rond de typische eigenschappen (cfr. US)

l Natuur positioneren als het ongerepte - toerisme

l Sportevents zoals de trials promoten - specifieke communitybuilding

l Maasmechelen Village doortrekken in Maasmechelen

 Specifieke eetgelegenheden, terrassen, diners

 Activiteiten zoals rollerskatetornooien in de straten, ...

l Creatief talent promoten bv. streetfestival in de Pauwengraaf/Hauben



Potentieel van het DNAW
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Broedplekken voor creatief talent ontwikkelen

l Creativiteit promoten en als handelsmerk naar buiten brengen



Het potentieel van het DNAW
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Toepassen op toerisme marketing

l Ongerepte natuur en natuurbeleving
   - Uitdagende sportevens zoals triatlon
   - Natuur ontdekken, avontuur
   - Geschiedenis, goudzoekers

l Onbegrensd: grensgemeente met een open mind
   - Creativiteit “verkopen”: muziek, streetart etc.

l Origineel: creatieve plekken, straten en restaurants met eigenheid
   - Creatieve broedplekken, co-working, muziekkampen
   - Eigenheid uitwerken voor Pauwengraaf en Dktr Haubenlaan
   - Verbindingen tussen al die diverse aspecten van MM

 



De opportuniteiten van het DNAW
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Toepassen op Pauwengraaf

l Wekelijks streetfoodfestival in de zomer
l Winterterrassen
l Op regelmatige basis optredens
l Werken rond mogelijke verbindingen om van MM één geheel te maken



De opportuniteiten van het DNAW
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Toepassen op Dokter Haubenlaan

l Creatieve broedplekken voor jongeren
l Co-workingplekken
l Groen in de straat - smaller maken van de straat
l Bedrijvig horecaplein naast de kerk



Jongeren kleuren MaasmechelenW
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Dit kan in MaasmechelenW
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Creativiteit kan en magW
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Aanzetten tot creativiteitW
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De opportuniteiten van het DNAW
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Verleg je grenzen in MM

l Volgende stappen

	 	 l  Designfase met experten en bewoners DNA toepassen op Maasmechelen

  l  Designfase : ontwikkeling Pauwengraaf en Dokter Haubenlaan

	 	 l  Het DNA verder concreet maken in een actieplan

  l  Samenwerking Sirfish

  l  Ondersteuningsplan voor de kern en handelaars

  l  Ruimtelijke ordening: hoe dit toepassen op bepaalde locaties

  l  Voorbereiding kernkompas

W
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